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 شیوه ی نوین مقابله با افت تحصیلی خواندن در دانش آموزان ابتدایی
 

 دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.سامان مجیدی

 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج. دکتر فردین باتمانی

 

 

 چکیده

.این پژوهش از نظر هدف، کار ردی و از نظر   خواندن در دانش آموزان ا تدایی  شییییوه ی نوین ملا لا  ا اتت یلیییییلی      هدف این پژوهش  

کنترل  ر متغیرهای یللیق نیما یجر ی اسیییت.روژ پژوهش، پیش آزمون و پز آزمون  ا هروه کنترل  ود.عامیا ی آماری کلیا دانش         

کرده اند.کلیا این مراعیان  ا یوعا  ا اینکا ییداد آنسا آموزان پایا دوم نارسیاخوان کا  ا مرک  اختالت  یادهیری شیسرسیتان  انا مراعیا    

شدند، کا در دو هروه   شدند.هروه آزمایش     15کم  وده  ا عنوان نمونا انتخاب  سازمان داده  نفری  ا نام های هروه آزمایش و هروه کنترل 

کنترل هیچ آموزشییی دریاتت نکردند. رای علسییا یلت آموزژ  ا روژ آهاهی از واحد های درون هجایی ارار هرتتند و هروه  15در طی 

شان داد کا آموزژ آهاهی از واحد های درون هجایی موعب     1یج یا و یللیل داده ها از آزمون کو واریانز ستفاده شد. و نتایج پژوهش ن ا

  سبود خواندن در دانش آموزان نا رساخوان می شود.

 انی واحدهای درون هجایی، مشکال  خواندن، نارساخوکلید واژه:
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 مقدمه 

خواندن یکی از عمدهترین روشسای کسب میلوما  و دانش  ا حساب میآید، هر تردی در اعتماع مجبور است ملدار زیادی نوشتا                  

ستند             ضییف ه ست و  چسسایی کا در خواندن  شی ا شتن کلید موتلیت آموز سوادخواندن و نو را  خواند.  ا همین دلیل در اکثر عوامع، 

ر یادهیری دروس مختلف در یمامی سالسای یلییلی و  ید از آن هستند کا موعب می شود پیشرتت های نا      هروهی  سیار آسیب پذیر د  

شند)موهان      شتا  ا ییل دا شی و عدم       12،2009چی ی در امر یل سب آموز صتسای منا ضی کودکان علیرغم وعود هوژ طبییی، تر (.اما  ی

 (.1390یوسف زاده،وعود اختالت  هیجانی، یادهیری خواندن  رایشان دشوار است)

این کودکان سیین خواندنشییان دو سییال یا  یشییتر، از سیین یلویمی شییان علب یر اسییت  ا این کودکان نارسییاخوان هفتا می شییود.           

نارسییاخوانی کا از شییایع یرین و مسمترین نایوانی های خواندن در  ین کودکان اسییت.  ا مشییکالیی در رم هشییایی کلما، یوانایی پایین در 

سالا،  10یا  6پردازژ واج شناسی و مشکال  مختلفی در زمینا ز ان نوشتاری مشخص میشود. می ان شیوع این اختالل در سنین       مسار 

(  ا  ررسی نتایج  1384درصد  یشتر از دختران  ا این اختالل مبتال شدهاند. از طرف دیگر  سداد)     6/1درصد می  اشد و در  پسران      12

شسای انجام یاتتا د  شیوع را در  پژوه سران     8/5ر ایران نرخ  صد ه ارژ می کند کا پ شکل       2/2یا  1/1در شتر از دختران  ا م صد  ی در

 نارساخوانی مبتال می شوند.

)صدااتی   ، نارساخوانی  ا مشکالیی در صلت و روانی خواندن و هجی کردن کلما   رمیگردد   2 ر اساس ییریف انجمن روانشناسی  ریتانیا   

.سییازمان  سداشییت عسانی علب ماندهی یا یاخیر در یادهیری خواندن را علیرغم وعود  رناما های آموزشییی مناسییب ،  (1389و همکاران ،

صت های کاتی اعتماعی    شتن تر سا خوانی یرکیبی از یوانایی      –هوژ طبییی و دا ست.   نار سا خوان ییریف کرده دا ترهنگی  ا عنوان نار

ست کا ترایند یادهیری را     شکالیی ا شتن یلت یاثیر ارار می دهد کا اینسا  ا هونا  ها و م در یک یا چند المرو خواندن، هجی کردن و نو

ای در سییرعت پردازژ، حاتظا کویاه مد ، درز زنجیره ها و یوالی ها، ادراز دیداری و شیینیداری و مسار  های  یانی و حرکتی  سور و 

 (1386 روز پیدا می کند) احمد پناه،

الیت های  سیییار هوشییمندانا ای اسییت کا انسییان در طول زندهی یاد می هیرد، مساریی اسییت کا  ا پیش نیازهای خواندن یکی از تی       

تراوانی مبتنی  وده و ماهر شییدن در هما ی ا یاد آن مسییتل م زمان طوتنی اسییت. کنش های پیچیده ی مهنی همانند ز ان و خواندن از 

سی ارار هرتتا اند.   سکا  نگریم، اختالل در خواندن روی دیگر آن  زوایای تراوانی مورد  رر هر هاه ما  ا خواندن طبییی  ا عنوان یک روی 

خواهد  ود .در سال های اخیر یلول چشمگیری در مطالیا  مر وط  ا خواندن و نارسا خوانی صور  هرتتا است . در این پژوهش ها ا یاد      

موزشی مورد یوعا  وده اند یا پاسخ مناسبی  رای یبیین موضوعا  مریبط      شناختی و آ  –مختلف نارسا خوانی از عملا عنبا های زیستی   

شد            شخیص زود هنگام و ر سب  رای ی شسای منا یبی آن رو ستی و ع شناخت این اختالل و مبانی زی  ا این اختالل،  ا ویژه در حوزه های 

ی عامع از نارسا خوانی این است کا این اتراد در  سیاری     رناما های درمانی و یرمیمی موثریر  یا ند.از عمده یرین مشکال  در ارائا ییریف 

(.        در حال حاضییر نارسییاخوانی پرشیییوع یرین نوع اختالل یادهیری و در  1390از زمینا ها، یفاو  هایی  ا اتراد عادی دارند)یبری ی، 

سواد آموزی و پیش نیاز یادهیری سایر مسار     درصد شیوع کل اختالت  یادهیری را در  ر می هیرد.از آن عا کا خواندن مبنای  80حدود 

ست و              شده ا سا خوان یدوین  شی و درمانی مختلفی عست  ازپروری کودکان نار شیوه های آموز ست.یا کنون  رناما ها و  ییلی ا های یل

عییبی،   –یسیتی  پژوهش های  سییاری در این حوزه انجام شیده اسیت.در این پژوهش ها ا یاد مختلف نارسیاخوانی از عملا عنبا های ز    
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شناخت           ضوعا  مریبط  ا این اختالل،  ا ویژه در حوزه های  سبی  رای یبیین و ییریف مو سخ منا شی مورد یوعا اند یا پا شناختی و آموز

یبی آن ارایا دهند)کاکاوند،    ستی و ع سی حروف      1385این اختالل و مبانی زی شنا شکالیی در  از ساخوان م سی    (.دانش آموزان نار شنا ،  از

( . کندی خواندن، مشییکال  هجی 2000، 13واژهان حروف، یادآوری اعداد، حروف، کلما  اضییاتا و حذف کردن و ادراز دارند) وودکلما، 

 .(4،2005 کردن، مساریسای امالیی ضییف مشکل در حاتظا از دیگر مشکال  دانش آموزان نارساخوان است)ولف

شامل  ازیا ی، نگسدا                      شناختی  ست. یوانایی های مدل پردازژ واج    پردازژ واج  ستکاری کدهای واعی ا ری، یج یا و یللیل و د

سئلا کا نلص و آهاهی واج              شود. این م سریع خودکار می  شناختی و نامیدن  شناختی، حاتظا ی تیال واج  شامل آهاهی واج  شناختی 

صور  هسترده در ز ان های مختلف ی       شود  ا  ساخوانی می  ست.  در یللیلا  مختلف آهاهی واج   شناختی علت پایسای در نار شده ا ایید 

شناختی پیش  ینی کننده ی خو ی  رای مشکال  خواندن است. کودکانی کا در رشد آهاهیسای واج شناختی یاخیر دارند  ا احتمال زیاد      

شان داده اند کا در کودکان در میرض ا ت     ستند. ییداد اا ل یوعسی از یللیلا  ن ساخوانی ه شناختا    در میرض خطر نار ساخوانی  ال  ا نار

 (  .1388شده اند. حداال یکی از والدینشان نارسا خوان است  و مشکال  واج شناختی دارند (سلیمانی ،

نفر  ا عنوان علب  100نفر از  10یا  5نفر کودکان سییین مدرسیییا رخ می دهد، و  100نفر از 10یا  5نارسیییا خوانی در حدود                   

شند.اهر چا  ا           ماندهی در خواندن یو شتا  ا سبت  ا همکالسی های خود، مشکل  یش یری در خواندن دا ست ن صیف میشوند کا ممکن ا

ضوع حلیلت ندارد و این کا هم             شان داد کا این مو سا خوانی دارند ولی مطالیا  ن شتر از دختران نار سران  ی شد پ یور می  سنتی ی طور 

 (  . 1391 ا این شرایط دارند )شریفی ،پسران و هم دختران  ا یک اندازه احتمات ا تال 

شوند.کا  یشترین ییداد مراعیان پذیرتتا شده در         12الی  8حدود         ستانی دچار مشکال  ویژه یادهیری می  درصد از دانش آموزان د 

ستند. مللق  ا یوعا  ا اینکا خود مدیر مرک  اختالت      شکال  خواندن ه ستان   انا    مراک  اختالت  دانش آموزان دارای م شسر یادهیری 

درصیید از مراعیان  ا مرک  اختالت  یادهیری را دانش  80 وده و  ا  ررسییی مشییکال  مراعیان  ا مرک   ا این نتیجا رسییید کا حدود   

سی ارا         ضییت کلی دانش آموزان  را از ن دیک مورد  رر شتا و و شکیل می دهند و طی  ازدید هایی کا از مدارس دا ساخوان ی ر آموزان نار

داده  ا این نتیجا رسیییده کا  یشییتر دانش آموزان نارسییا خوان پایا دوم  ا مفسوم واج و هجا و یرکیب و یلطیع آشیینا نیسییتند از این رو  

مشییکال  خواندن پیدا میکنند.ما میدانیم کا رویکرد عدید کتب درسییی ا تدایی  رای آموزژ خواندن و نوشییتن  ا کودکان یک رویکرد   

مولفان همواره  ر روشییسای یرکیبی یاکید داشییتا اند .اما  ا یوعا  ا یللیلا  انجام شییده در سییط  مدارس، حداال  یرکیبی می  اشیید و 

شسای یرکیبی کا هدف مولف         صل هشت، کا همکاران رویکرد کل نگر را مورد نظر دارند وکمتر از رو ستان  انا این نتیجا حا شسر مدارس 

مولف همراه  ا کتاب  خوانیم یک کتاب  نویسیییم را هم یالیف نموده اسییت و هدتش یاکید اسییت اسییتفاده میکنند.این در حالی اسییت کا 

شده ل ا  ا دنبال راهکارهایی عست آموزژ            سفانا  رآورد ن ست.کا این مسم متا صولی  وده ا صور  ا شتن و خواندن  ا  سیار  ر آموختن نو  

وده و این عانب در مراک  اختالت  یادهیری چندین سییال اسییت کا اصییولی  ا دانش آموزان  ا روژ آهاهی از واحد های درون هجایی  

شیوع دارد. این               سیار  سا خوانی در میان دانش آموزان   سفانا نار ست. متأ سئلا  ا کرا  مورد  لث همکاران  وده ا ستم این م شغول ه م

ختالل را اختالل مادر نی  می یوان نامید. رای مشییکل  اعث ایجاد اختالت  دیگری از عملا امال و اختالل ریاضییی نی  خواهد شیید. و این ا

 سبود مشکال  خواندن دانش آموزان نارساخوان از روژ آموزشی آهاهی از واحدهای درون هجایی  ا صور  ع ء  ا ع ء استفاده نموده و      
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 و رتع نماییم.ر پیشرتت یلییلی دانش آموزان است را ریشا یا ی دن کا همواره مانند چتری  ر س رآن هستیم مشکل خوان

 اهمیت انجام این پژوهش در چند  ید اا ل عرضا است:

 *ریشا یا ی مشکال  مر وط  ا خواندن دانش آموزان.

 *عست هیری  رناما های آموزشی مدارس در را طا  ا رتع مشکال  یادهیری  ا ویژه خواندن.

 * اریباط دادن مسار   ا یادهیری صلی .

 دانش آموزان دارای اختالل خواندن.*یاد دادن چگونا آموختن  ا 

 *کمک  ا  سبود یادهیری و یالژ همکاران در عست رتع  ا مواع مشکال  یادهیری.

ست. کودکانی کا می دانند                 صدا از ز ان هفتاری ا ساختار  شاره  ا دانش ترد از  ست کا ا صطالحی ا آهاهی از واحد های درون هجایی ا

حروف مورد اسییتفاده در خواندن و نوشییتن اسییت،  ا طور میمول  رای خواندن راحت یر از کودکانی کا صییداها در ز ان نشییان دهنده ی 

 ا اعتلاد پژوهشگران نارساخوانی در کودکان  ا علت یأخیر در رشد مسار  آهاهی    (1390هستند کا نمی دانند یاد می هیرند.)دستجردی،  

ست یبری ی،)    شناختی یا آهاهی واعی ا سا خوان ها از اا لیت یرکیب و ییممیم پذیری   (. علت این1390واج  امر تلدان یا کمبود درز نار

 واژه ها  ا هجاها و واج ها است. ا این سبب ترد نمی یواند  ین اطیا  واژه ها یا اصوا ،  ا راحتی یغییر و یفکیک اائل شود و  ازشناسی       

 و رم هشایی واژهان،  ا مشکل مواعا می شود. 

 اهداف یللیق

   هدف کلی

 شیوه ی نوین ملا لا  ا اتت یلییلی خواندن در دانش آموزان ا تدایی

 
 اهداف ویژه

  ررسی اثر  خشی آهاهی از هجا در  سبود خواندن دانش آموزان نارساخوان دوم ا تدایی شسرستان  انا.  -1

 
 ا تدایی شسرستان  انا. ررسی اثر  خشی آهاهی یشخیص یجانز در  سبود خواندن دانش آموزان نارساخوان دوم -2

 
  ررسی اثر  خشی آهاهی از یشخیص ااتیا هجا ها در  سبود خواندن دانش آموزان نارساخوان دوم ا تدایی شسرستان  انا.-3

 سوات  یللیق 

 سوال کلی 

سا خوان  پایا دوم ا تدایی           سال یلییلی        آیا آهاهی از واحد های درون هجایی  ر رتع مشکال  خواندن دانش آموزان نار یاثیر 94/93شسرستان  انا در 

 داشتا است؟
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 سوات  ترعی 

 یاثیر دارد.؟ 94 -93آیا آهاهی از هجا  ر رتع نارسا خوانی دانش آموزان نارساخوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی -1              

انش آموزان نارسا خوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال     آیا آهاهی از یشخیص یجانز در هجا  ر رتع مشکال  خواندن د   -1

 موثر است؟ 94-93یلییلی 

آیا آهاهی از یشخیص ااتیا در هجا ها  ر رتع مشکال  خواندن دانش آموزان نارسا خوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی        

 موثر است؟ 93-94

 ییریف مفسومی واحد های درون هجایی:

یینی واحد -( شیییکل سیییوم یلطیع کلما را این هونا ییریف می کند کا کلما  می یوانند ا واحد های   رهتر از واج1390یرا ی پور)        

هایی شییامل دو یا چند واج اما کوچکتر از هجا یلطیع می شییود.سییال های طوتنی  لث و عدل تراوانی راعع  ا این موضییوع مطر   وده 

ست کا آیا آهاهی از   شتن        ا شد خواندن و نو شتن و یا خیر ، ثمره و نتیجا ر ست  رای خواندن و نو واحد های درون هجایی پیش نیازی ا

 ،ایجاد آهاهی از واحد های درون هجایی است.

 ییریف مفسومی هجا:

ست.نتیجا یللیق هروه لمن             شود ،هجا شیوه ای کا کلما  ا آن یلطیع می  شان می دهد ،کودکان  ا  2010)15اولین و راحت یرین  (ن

ند یشیییخیص دهند کلما       نا راین کودکان       2و3و4 ا یرییب    dady,bungalow ,magnificentراحتی می یوان هجایی هسیییتند، 

 مشکال  کمی در یلطیع کلما   ا هجاهای سازنده دارند.

 ییریف مفسومی هجا کردن:

ساختارامال   1390یبری ی ) صا هجی کردن ،دانش  شرتت در آن یک      (  ا طور خال سا  ا خواندن پی شان می دهد و در ملای یی کلما  را ن

ترایند طئالنی و سخت است. پایا های خواندن و هجا کردن یکسان است و  نا ر این دانش آموزان دچار آسیب خواندن، میموت مشکال         

 هجا کردن نی  دارند.

 ییریف مفسومی واج:

کا  ا آن یلطیع            مای  مینی ایجاد           یکی دیگر از سیییطو   ند ی کا میتوا حد آوایی اسیییت  ند،واج اسیییت.واج کوچکترین وا می شیییو

(. رای مثال در واژهسای  ال و سییال  ر اسییاس یک واج مینی آنسا یغییر کرده اسییت.کودکان  اید یاد  گیرند کا کلما  26،2009کند)موهان

نویسییا اسییت . آهاهی  -یباط  رارار کنند.این همان یطا ق واجمجموعا ای از واج هاسییت و آنسا  اید  ین حروف خاو و واج های خاو ار

 واعی نلش خیلی مسمی در یادهیری خواندن ، ازی میکند و هیچ شکل دیگر از آهاهی واج شناسی چنین اهمیتی را ندارد.

 

                                                           
Lemon-15 

2- Maughan 
6 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 ییریف مفسومی نارسا خوانی:

یوانایی ها و مشکالیی دانستا است کا ترآیند یادهیری را در یک    در ییاریفی نارساخوانی را یرکیبی از  17سازمان   رهساتن نارساخوان           

سرعت پردازژ ، حاتظا کویاه     شتن یلت یاثیر ارار می دهد کا اینسا  ا هونا ای در  یا چند المرو از المرو های خواندن ، هجا کردن و نو

حرکتی  سور پیدا میکنند می داند.از طرتی دیگر نارسا مد ، درز زنجیره ها و یوالی ها، ادراز دیداری و شنیداری و مسار  های  یانی و 

شود و در کنار آن این اتراد در           صل  شنیداری حا شناختی، دیداری و  ست  ا دلیل یرکیبی ار نلایص در پردازژ های آوا  خوانی ممکن ا

 (.1390 ازیا ی کلما  و سرعت پردازژ، مشکالیی را از خود  روز دهند)یبری ی،

چنین است نارساخوانی یا نلص یوانایی  رای شناخت واژه ها،خواندن مشکل خواندن یا نارساخوانی طبق ییریف ارایا شده نارساخوانی:         

 (.1390کند و نادرست و درز ضییف در غیاب هوژ پایین یا نلص مهنی اا ل مالحظا مشخص می شود )یبری ی،

ست کا               شکالیی ا ساخوانی یرکیبی از یوانایی ها و م شتن یلت  نار ترآیند یادهیری را در یک یا چند المرو خواندن، هجی کردن و نو

یاثیر ارار می دهد کا این ها  ا هونا ای در سییرعت پردازژ، حاتظا کویاه مد ، درز زنجیره ها و یوالی ها، ادراز دیداری و مسار  های 

 (.1391 یانی و حرکتی  سور و  روز پیدا می کند یبری ی)

شخیص نمادها       در ییریف          شامل ی ست کا  ست  لکا خواندن ترایند پیچیده ای  ا خواندن می یوان هفت : خواندن یک مسار  مایی نی

(. خواندن ترایند شناختی از رم هشایی نمادی تکر یا   1389 ا شکل چاپ شده می  اشد و مساریی است کا  اید یاد هرتتا شودسلیمانی)       

 (.1389انند خواندن یک کتاب یا خواندن موسیلی( اشتری)هفتار در استنتاج میانی از متن است )م

 حیول یوانایی در این زمینا مستل م کسب مسار  های زیر است:

  ازشناسی حروف، کلما و عملا های ز ان در یک نوشتا.-1

 ر می شود. درز مینای عناصر مذکور و کشف روا ط مینایی موعود میان آنسا کا در نسایت  ا درز پیام عملا و متن منج -2

سب ، هوژ طبییی و                 شی منا شت عسانی علب ماندهی یا یاخیر در یادهیری خواندن را علیرغم وعود  رناما های آموز سازمان  سدا

شتن ترصت های کاتی اعتماعی    شایع  ا نظر          –دا سبتا  ستانی ن سنین د  ست.این اختالل در  سا خوان ییریف کرده ا ترهنگی  ا عنوان نار

ینا خانوادهی دارد و غالبا در سنین د ستانی نسبتا شایع است و زمینا خانوادهی دارد و غالبا  ا اختالل در نوشتن و ریاضی و       می رسد و زم 

 یا یکی از اختالل های اریباطی .

شناختی و نورو لوژیک                یب  صور  نایوانی خاو یادهیری کا مبنای ع ساخوانی این اختالل را  ا  س انجمن  ین المللی نار تا دارد دان

 نوشتا یاثیر منفی می هذارد . -است. ا هونا ای کا این نلص در سرعت  ازشناسی کلما و هجی کردن و  راراری را طا ی سریع واج

در چند دها ی اخیر  یشیییتر پژوهش های مر وط  ا خواندن  ر نلوه ی پردازژ اطالعا  از عملا نمادهای خطی عست هیری داشیییتا             

ونا ی این عست هیری پیدایش الگوهای مختلف روانشناختی ز ان در یللیلا  خواندن و درز نوشتاری است.در    (.نم1984است)پیرسون،  
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 این میان سا الگو  ا عنوان الگوهای اساسی در ترایند خواندن و درز مفاهیم،مورد ایفاق پژوهشگران و نظریا پردازان ارار هرتتا است،این     

 متن،الگوی استنباطی و الگوی ییاملی.سا الگو عباریند از الگوی وا ستا  ا 

 نظریا شناختی

میتلدند؛ 29و رونر 18از عملا نظریا های ارایا شییده دیگر می یوان  ا نظریا  شییناختی اشییاره نمود .نظریا پردازانی همچون ژان پیاژه        

اطع شییود، ترد دچار نا کارآمدی در  رشیید غیر کالمی مبنای رشیید کالمی اسییت و هرهاه یوازن و اریباط رشیید عادی کالمی و غیر کالمی

یادهیری خواهد شیید و احتمال دارد از سیییسییتمی کا  ستر رشیید کرده  رای حل مسییایل اسییتفاده نمایند .همچنین  رخی نظریسسای     

 روانشیییناختی مانند نظریا غلبا طرتی  ا یاکید  ر این ترض کا عدم غلبا ی یک طرف مغ   ر طرف دیگر، موعب نارسیییایی های یکلمی،            

نوشیییتن و خواندن میشیییود.اصیییال  غلبسی طرتی  ا کمک یمرینا  حرکتی هدتمند عست درمان اختالت  ایجاد شیییده را پیشییینساد             

میکنند.رویکرد رشییدی نی  کا مطر  شییده اسییت  ا اعتلاد  ر اینکا یادهیری حرکتی و سیییسییتم حرکتی و سیییسییتم ادراکی و پیوند های 

 (.1391زاده ،اریباطی میان این یادهیری هاست )یوسف 

ضیا نلایص          2010)110پاکادانیا  شامل تر ساخوانی مورد یوعا  وده اند،  سی نار ضیایی کا عدیدا در المرو ییریف و  رر ضی نظرها و تر (  ی

شانگان،               ضیا مبتنی  رن ضیا پردازژ زمانی، تر ضیا کویاه مد ، تر ضیا خودکاری مسار ، تر شکال در پردازژ زمانی،تر شناختی ، ا آوا

مرخ شناختی هوژ، ترضیا زیر ریختی، ترضیا ترصت های یادهیری و ترضیا عامل عاطفی و هیجانی هستند.هر کدام از این ها       ترضیا نی 

شسای           ستناد  ا پژوه ستا  ا هر رویکرد  ا ا شمندان وا  شوند و دان ستا اند کا از مراک  مختلف علمی حمایت می   ا یک رویکرد نظری وا 

دهاه نظری و ترضیا ی مورد حمایت خود دارند.البتا ترضیا ی نلص تنولوژیک و آوا  شناختی  ا دلیل   مختلف، سیی در  رعستا کردن دی  

 حمایت های هسترده ی علمی از ناحیا پژوهش های انجام شده،  یشتر مورد یوعا وپذیرژ ارارهرتتا اند.

 سایر عوامل موثر  ر نارسا خوانی از دیدهاه ملللان 

شکال  خواندن مسمتر          ست کا  ا کمک آن             م شانسای ا ساده یرین ن ست و در وااع  شده ا ستا  سا دان ین عامل عدم موتلیت در مدر

میتوان شکست کودز را در  سیاری از زمینا ها ی یلییلی پیش  ینی کرد.خواندن پایا ی مشترز موتلیت در یمام زمینا های یلییلی  

 .(1389،ای است و  اید اهمیت خاصی را  رای آن اایل  اشیم )سیف نرا

در اریباط  ا مشکل نا رساخوانی کودز ،  رخورد های مختلفی از سوی والدین و میلمان صور  می هیر.  رخی والدین  ا ا سار  ا                  

اینکا این هونا کودکان در روا ط اعتماعی ، ازی  ا همساتن ، صلبت کردن و ییامل  ا ملیط هیچ هونا مشکلی ندارند و ینسا در خواندن    

(. دلیل آن را  ی رغبتی  ا مدرسییا و درس و  ی داتی و حواس پریی ناشییی از 1389،رتتار متفاو  و چشییمگیری دارند )دادهر،و نوشییتن

شیطنت و ... می دانند و کودز را یلت تشار ارار داده و یمرینا  اعباری  ا  اهر مشکل را حل نموده ولی در وااع مشکل همچنان  اای     

 وز را  ا درس  یشتر می کند. رخی دیگر کا  ا مشکل آهاهی دارند  ا کمک هرتتن از مشاورین و میلمین می ماند و  ی رغبتی دانش آم
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شکالیی در              شد.این هونا کودکان میموت م سد و  رای  ر طرف کردن آن می کو شنا شکل را می  سی و هفتار درمان م شنا خیوصی، روان 

 را ر  یشتر از دختران نارساخوانند)دستجردی،     3شم و دست دارند.پسران    عست یا ی، یشخیص راست و چپ، یوالی حروف و هماهنگی چ  

1389.) 

شوند اما یلفظ نمی                  شتا می شکل حروتی کا نو شکل عدم  کارهیری اعراب در کلما ، م سی م نکتا ی اا ل یوعا این کا در ز ان تار

شیییوند مانند خواهر و نی  مشیییکل حروف هم آوا مانند و،و،س وعود دارد کا امر خواندن را  رای کودکانی کا در  دو یادهیری خواندن 

کند.  نا راین، دشواریسای خواندن در این دوره  اید امر طبییی ملسوب شود مگر اینکا شد  یا یداوم داشتا        هستند  ا مشکل مواعا می  

 اشد.تزم  ا مکر است کا اکثر ملللان و میلمان  ر این  اورند اهر شناسایی و یشخیص نارساخوانی کودکان پایا ی اول و دوم انجام شود         

 (. 1390خواندن  ا حد پایا ی یلییلی خود اریلا می یا د)یبری ی،درصد ا للاظ مسار  در  80 یشتر از 

 انواع نارساخوانی از دیدهاه رایر و واییمورو سایر نظریا پردازان

صاحب نظرانی چون رایر      سط  ستند یو ساخوانی مطر  ه ست کا      212، واییمور 111دو دیدهاه در مورد نار شده ا سا خوانی مطر   در مورد نار

 عباریند از :

رسییا خوانی سییاده: یاخیر در رشیید کالمی  سیییاری از عنبا های مختلف از عملا راه رتتن، انجام حرکا  ری  و درشییت در یکالیف   نا -1

 ساختمانی مانند کپی کردن.

 نارساخوانی ویژه کا یاخیر کلی و عمومی در این نوع وعودندارد ولی از للاظ هفتار و ز ان یاخیر وعود دارد. -2

 ر نارسا خوانی  ا دو هروه عمده یلسیم شده است.در یلسیم  ندی دیگ

 visal ینایی یا  -1

 avdijovyشنیداری یا   -2

در نارساخوانی شنیداری اختالتیی در یشخیص شنیداری،  صداهای هفتاری و یرکیب آوا ها و یوالی شنیداری یا حاتظا مسلسل نی                   

 ینایی کودز در یشخیص  ینایی ، درز  ینایی ، و رعایت یوالی و یرییب مشکالیی  مشکل خواهند داشت .در کودکان مبتال  ا نارساخوانی

 دارند.

شود آنسا یالژ می کنند یا                  شکاتیی در امر خواندن می  ستند کا موعب ایجاد ا یان در پی یاتتن عواملی ه ی در وااع  رخی از متخ

ست یا      صلی  مسار  های خواندن د شیوه های آموزژ  سازمان      توانند  ا  ند.  رخی از متخییان نی  یالژ خود را میطوف  ا چگونگی 

یا ی این رتتار پیچیده کردهاند، خواندن را رتتار پیچیده مینامند. زیرا مسار  خواندن نیازمند یک سییری یوانمندیسای از پیش ییین شییده 

صویی، یرکیب نمادها، شناسایی، یرکیب و اعرا و آهاهی  ر    نظیر دارا  ودن واژهسای درونی،  ازنمایی آوایی، حاتظا کویاه مد   رای عناصر  
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ست کا طی آن خواندن و نوشتن ترد  ر هم یاثیر میگذارد) تییلانی     113،2005اوانین حاکم  رامالست) هاس  (. خواندن یک ترایند تیال ا

زژ دیداری چشم ها  اید مواد نوشتاری   (. این یاثیر در سا سط  پردازژ دیداری، ز انی و ملتوایی صور  می هیرد . در پردا   1388ترد، 

(. پز  اید آن چا را دیده اند  ر اسییاس دانش 1388را  ا مغ  انتلال دهد و آنسا را از نظر شییکل و اندازه شییناسییایی نماید)تییییلانی ترد، 

 هیری کرده و استفاده کنند.ز انی خود مینا  خشیده ، یاتتا های خود را از متن  ا دانش موعود اریباط دهند و در نسایت از آن نتیجا 

 مروری  رپژوهشسای انجام شده

 پژوهش های داخلی

 24( دانش آموز نایوان در خواندن را  ا طور ییییادتی  ا دو هروه کنترل و آزمایش یلسیییم کرد.هروه آزمایش طی 1388تییییلانی )      

ان داد هروه آزمایش در آهاهی درون هجایی و رم  هشایی  علسا آموزشی مسار  رم  هشایی و الفبایی دریاتت کردند.نتایج پز آزمون نش    

شد، می یوان       ساس آنچا در مورد آهاهی درون هجایی هفتا  شتند  ستر عمل کردند.  ر ا غیر واژه ها و خواندن کلمایی کا در متن ارار ندا

 ز علل یادهیری و کسب خواندن است.   نتیجا هرتت یوانایی های آهاهی درون هجایی ع ء پیش نیاز های خواندن، یا  ا عباریی دیگرا

مسار  های آهاهی از واحدهای درون هجایی  ا یوانایی ترد  رای یج یا و یللیل،  ازشییناسییی، یمی  و دسییتکاری واج های موعود در         

 (.1384ز ان هفتاری،  دون یوعا  ا اندازه واحد واژه و مینی آن اطالق میشود)سلیمانی ،

سی نوعی یوانایی          1388سلیمانی )          شنا ساس آن مسار  های آهاهی واج  شواهد اانع کننده ای وعود دارند کا  ر ا ضر  ( در حال حا

منفرد و یکپارچا، در طی سال های پیش د ستانی و سال های اولیا مدرسا  ا حساب می آید کا  ا صور  مسار  های مختلف در سراسر 

شد هفتار و ز ان یظاهر می یا د. زیر مجموعا  شامل آهاهی از واحد های درون هجایی،آهاهی از ااتیا، مسار  یجانز و   ر های این مسار  

آهاهی  از واج است.اکثر ملللانی کا در زمینا مسار  های مر وط  ا زیر مجموعا ی آهاهی واعی  ا صور  کلی مطالیا میکنند،  ر رشد    

شناختی مانند واج، هجا  و زنجیره ه  شند.نتایج حاکی   واحدهای مج ای آهاهی واج  ای هجایی کا مورد  لث در این پژوهش هستند می  ا

 از آن  وده کا آهاهی واج شناسی در مورد هجاها، زود یر از واحد های درون هجایی و واج شکل می هیرند..

زژ آهاهی واج شناختی  (   یشتر پژوهش هایی کا در زمینا آهاهی از واحد های درون هجایی در ایران شده، آمو  1377مستلیم زاده )        

را در خواندن موثر دانسیییتا اند . نتایج این پژوهش ها نشیییان داد کا  ین آهاهی از هجا و در کل آهاهی واعی و خواندن اریباط میناداری 

سط  آهاه    سطو  آهاهی از هجا و واحد های درون هجایی را دارند، ولی  ی واعی  ا وعود دارد. عالوه  ر این اکثر کودکان، ابل از خواندن 

ما در                ند،ا ندن شیییکل می هیرد.  رخی از یللیلا  خارعی ، آموزژ آهاهی از واحد های درون هجایی  را نی  مد نظر داده ا آموزژ خوا

 یللیلا  داخلی یا  ا حال  ا شکل هسترده  ا این موضوع پرداختا نشده .

 

 پژوهش های خارعی

یر شمارژ واج هاست چراکا هجا  رعستا یر و واحد پایا ای یولید هفتار و کشف     (عنوان کردکا شمارژ هجاها آسان   2009موهان )      

شتر یلت یاثیر هماهنگی یولید درواژه های ارار میگیرند و  نا راین،آهاهی از     شود در حالی کا واج ها  ی سان یر می   آن نی  در طی هفتار آ
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 آن  رای کودکان سخت یر خواهد  ود .

( در پژوهشی نلش آهاهی از واحد های درون هجایی را در یوانایی خواندن کودکان نارساخوان ژاپنی مورد  ررسی    2008) 114وایسون          

نفر نی   ا یوانایی خواندن  15نفر نارساخوان در هروه آزمایش ارار هرتتند و   15ارار دادند  ا دین منظور دو هروه از کودکان انتخاب شدند  

شمردن هجاها ، و یفا    عادی در هروه کنترل ار سا نوع از و ایف آهاهی درون هجایی را انجام دادند. و یفا  ار دادند. هر کدام از کودکان 

سطو  واعی        سط  وزن هجا نیاز دارد.و یفا ااتیا حرف کا  ا آهاهی درون هجایی در  شناختی در  شتن وزن کلما کا  ا آهاهی واج   ره

سرعت خواندن، خطای خواندن و ییداد یواف در حال خواندن عملا های مورد ارزیا ی ارار    نیاز دارد.یوانایی خواندن کودکان هم  ا سیلا  و

هرتت. نتایج نشیییان داد کا و یفا ی عملکردی هروه آزمایش در هر سیییا و یفا آهاهی درون هجایی  ا طور مینا داری پایین یر از هروه 

یفا ی شمردن هجاها و و یفا ی ااتیا حرف  یشتر سرعت خواندن و ییدادی    هام  ا هام نشان داد کا و   115کنترل  ود. یللیل رهرسیون 

 از یواف خواندن را یبیین کرد و و یفا ی  رهشت وزن کلما   ا طور مینا داری خطای خواندن را یبیین کرد.

روی یشییخیص ااتیا در  (  رای شییناسییایی اریباط خواندن و آهاهی درون هجایی در مطالیا طوتنی مد  خود  ر  2000وایسییون )        

ر اکودکان و یوانایی خواندن  یدی آنسا ،در ضمن  ررسی، کودکانی را کا امتیاز کمی در ااتیا  ا دست آورده  ودند، انتخاب و آنسا را  ا چس   

ندی ر طبلا  هروه یلسیم کردند این چسا هروه شامل دو هروه آزمایشی و دو هروه کنترل  ودند.  رای یک هروه آزمایش علسا  آموزشی د

سط            صداها یو شد و  رای هروه آزمایش دیگر عالوه  ر آموزژ توق،  از نمایی  شتا  صدای آغازین ، میانی ، و پایانی هذا ساس  کلما   ر ا

حروف نی  آموزژ داده شیید. رای یک هروه کنترل نی   طبلا  ندی کلما   ر اسییاس مفاهیم آموزژ داده شییده و هروه کنترل دیگر هیچ  

ه ای دریاتت نکردند هر چسار هروه در مدارس  ا شییییوه ی میمولی یلت آموزژ خواندن ارار هرتتند.در پایان مطالیا هروه                آموزژ ویژ

سطو  هجی کردن و خواندن از هر دو هروه کنترل خیلی  ستر       صداها را آموزژ دیده  ودند. در  ساس  آزمایش کا طبلا  ندی کلمان  ر ا

دی صداها و هم کار رد حروف الفبا را آموختا  ودند، در سطو  هجی کردن و خواندن از سا هروه دیگر     ودند و هروه آزمایشی کا طبلا  ن 

شناختی     ست آوردند .در کل نتایج آزمون  یانگر اریباط اوی  ین آهاهی واج   ستر عمل کردند و  ا ویژه امتیاز  اتیری در هجی کردن  ا د

ست.یوانایی خواندن و درز  ست. نا راین خواندن و نایوانی        و یادهیری خواندن ا ییل ا یی  رای موتلیت در یل شاخ اطالعا  متن، مسار  

 در آن ،یکی از حوزه های  سیار مسمی است کا میموت مشکال  زیادی را  رای دانش آموزان نایوان در یادهیری  ا وعود می آورد. 

 روژ یللیق 

یرهای یللیق نیما یجر ی اسیییت. روژ پژوهش، پیش آزمون و پز آزمون  ا     این پژوهش از نظر هدف، کار ردی و از نظر کنترل  ر متغ  

 . هروه کنترل  ود

 عامیا ی آماری 

 نفر  ود.30عامیا آماری این پژوهش کل دانش آموزان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا است کا اختالل نارسا خوانی دارند، کا ییداد آنسا 
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 نمونا آماری 

یا ی                   کل مراعیان دارای    ند، کل سا کم  ود یداد آن کا ی یل این ند  ا دل یادهیری مراعیا نموده ا کا  ا مرک  اختالت   ندن  اختالت  خوا

 نفر  ا عنوان هروه کنترل انتخاب شدند. 15نفر  ا عنوان هروه آزمایش و  15نفر  ا عنوان نمونا انتخاب شدند و 30آن

 روژ های یج یا و یللیل داده ها 

یج یا و یللیل داده های  ا دست آمده از روشسای آماری یوصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار یوصیفی   رای           ا منظور         

ستنباطی نی  از آزمون کو واریانز              شده و در آمار ا ستفاده  ستاندارد ا صیفی مانند میانگین و انلراف ا شاخص های یو صیف داده ها از  یو

 استفاده شده است.

 رد آوری داده ها ا  ار های ه

 و آزمون خواندن)آهاهی واعشناختی (میباشد.116ا  ار هرد آوری داده ها آزمون هوشی وکسلرکودکان

 ویژهیسای تتی ا  ارهای عمع آوری داده ها

 اده شده است.: از آزمون استاندارد شده وکسلر و آزمون خواندن )آهاهی واعشناختی( کا هر دو آزمون استاندارد می  اشد استفاعتبار ا  ار

 ا  ار ها  117پایایی

در این یللیق  ا منظور یییین پایایی ا  ار از روژ آلفای کرونباخ اسییتفاده هردیده اسییت، کا تزم  ا مکر اسییت کا ملدار آلفای کرونباخ  

 است. 756/0پرسشناما این پژوهش  را ر 

 روژ های عمع آوری داده ها 

مشیییکل اختالت  یادهیری از نوع خواندن  ا مرک  ال دی مراعیا نموده اند، ید از اطمینان از    نفری کا  ا   30در این پژوهش  ا کل           

سلر کودکان در دو هروه آزمایش و کنترل، کا هروه آزمایش مورد آموزژ آهاهی از واحد      شی وک شتن هوژ طبییی  ا هرتتن آزمون هو دا

ای دریاتت ننمودند،از هر دو هروه پیش آزمون و پز آزمون  ا عمل آمده و های درون هجایی ارار هرتتند و هروه کنترل هم هیچ مداخلا 

 سرانجام نمرا  آزمون ها مورد ملایسا ارار هرتت.

 در این  خش  ا صور  کامل روژ پژوهش  ا مراحل آن ارایا میشود.
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 3ست ییدادعلسا  اختیاو داده شده :     مرحلا اول:اعرای آزمون هوشی وکسلر، نتایج  دست آمده در آزمون هوشی وکسلر ا شر  زیر ا       

 علسا

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف

هییییییروه 

 آزمایش

85 86 90 87 92 100 88 99 87 90 88 101 97 86 85 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف

هییییییروه 

 هنترل

90 88 89 90 85 90 87 86 88 89 87 88 90 92 100 

 

سا  رای      مرحلا دوم: ید  شد. رای هر دانش آموز یک عل شی دانش آموزان پیش آزمون از هما ی آنسا هرتتا  از اطمینان یاتتن از  سره هو

 پیش آزمون و یک علسا  رای پی آزمون اختیاو یاتت(

 آزمون خواندن )مر وط  ا دانش آموزان پایا دوم(

 3مرحلا 2مرحلا 1مرحلا  ردیف

  دم/سو /یو   سیر/سیب/شیر  تکپشت 1

  کفش/ایف/کیف  چرخ/دست/چتر  آهو 2

  ابل/ یل/می   یوپ/یو /یاب  اطار 3

  هوژ/ وس/هوژ  سوپ/سو /یو   درخت 4

  سیخ/میخ/سیب  هاو/هل/هاز  پیاز 5

  سیب/شیر/عیب  می /تیل/میخ   ادکنک 6

  پارز/پارچ/اارچ  موژ/ماه/مار  پروانا 7

  زنگ/اند/زنگ  موز/مرغ/    یلفن 8

  سب /زرد/مرد  پر/پل/پول  دمپایی 9

  در/پر/مار  ا ر/ رگ/ رف  هواپیما 10

      عمع نمره 
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 مرحلا سوم آموزژ هجا و واحد های درون هجایی

 نفر هروه آزمایش  ا انجام رسید. 15در این مرحلا تیالیت های زیر  ا طور کامل  رای کلیا ی 

ست  شاخص های اا ل درز در     کار یج یا و یللیل این ا سیع و پیچیده و حتی غیر اا ل درز را  ا واحدها، الگوها و  کا مجموعا های و

مسایل پژوهشی یبدیل می کند.  نا راین ملیود اصلی از یج یا و یللیل یینی ینظیم و خالصا کردن داده ها  ا صور  اطالعایی روشن،         

سیر پذیر  ا هونا ای کا  توان     ستدل و یف سی نمود .  رای یج یا و یللیل، داده        هویا، م شف و  رر شی را ک سایل پژوه روا ط موعود در م

ستنباطی، نتایج              شاخص های ا صیفی متغیر ها و  شاخص های یو شده و پز از ارایا  سوال مورد نظر مطر   شده ا تدا  های عمع آوری 

ز آزمون دانش آموزان را در هر سا حالت یشخیص چا   حاصل از  ررسی آن سوال ه ارژ می شود. در ا تدای کار نمرا  پیش آزمون و پ    

  دون مداخلا  و چا  ا روژ آموزژ آهاهی ازواحد های درون هجایی  ملایسا می کنیم.

 رای انجام این کار  ا یوعا  ا نسبی  ودن متغیرها و همچنین  ا یوعا  ا اینکا اتراد در پیش آزمون و پز آزمون ثا ت می  اشند، از             

یللیل کو واریانز  رای  ررسیییی این ترضییییا کا آموزژ  ا روژ عدید در ات ایش یادهیری دانش آموزان دارای اختالل یادهیری  آزمون

 05/0انجام می دهیم. یینی اینکا  اهر سییط  مینی داری آزمون از  05/0موثر اسییت، اسییتفاده می کنیم. آزمون را در سییط  مینی داری 

یم.)  ا یوعا  ا اینکا در این پژوهش هم دو هروه کنترل کا  دون مداخلا هسیییتش  و هروه آزمایش  ا             کمتر  ود، ترض توق را می پذیر 

آموزژ آهاهی از واحد های درون هجایی را داریم و هم  رای هر دوی این هروه ها پیش آزمون و پز آزمون داریم. واز طرتی همبسییتگی 

 مون یللیل کوواریانز استفاده می کنیم(.  اتیی  ین پیش آزمون و پز آزمون وعود دارد، از آز

 پاسخ  ا سوات  پژوهش

 سوال اول:

 یاثیر دارد؟ 94-93آیا آهاهی از هجا  ر رتع مشکال  خواندن دانش آموزان نارساخوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی 

شد. نتایج این آزمون نشان می دهدکا یفاو  میناداری  ین نمرا      رای پاسخگویی  ا این سوال از آزمون یللیل کوواریانز استفاده           

 هروه کنترل  دون مداخلا و هروه آزمایش  ا آهاهی از واحد های درون هجایی دانش آموزان دارای نارسایی خواندن، وعود دارد.

 1-4عدول

 شاخص های آماری مر وط  ا نمرا  کسب شده در آزمون یوسط دانش آموزان.

 تراوانی انلراف مییار میانگین هروه ها 

 15 93/1 2/3  دون مداخلا 

آهاهی از واحد های درون  

 هجایی
87/8 64/1 15 
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 2-4عدول 

 آزمون کوواریانز  رای  ررسی یاثیر آهاهی از هجا  ر رتع نارساخوانی دانش آموزان نارساخوان پایا دوم.

 سط  مینی داری F مر یا میانگین  درعا آزادی مجموع مر یا  منبع یغییرا 

 0 071/36 017/122 2 035/244 ییلی  مدل

 0 763/46 183/158 1 183/158 عرض از مبدا

 049/0 257/4 401/14 1 401/14 پیش آزمون

حدهای      هاهی از وا آ

 درون هجایی
503/72 1 503/72 434/21 0 

   383/3 27 332/91 خطا

    30 1221 مجموع

 

ست و این ملدار از                صفر ا سط  میناداری آزمون  را ر  سوال را کا آیا روژ آموزژ  آهاهی از    05/0 ا یوعا  ا اینکا  ست این  کمتر ا

 هجا  دررتع مشکال   دانش آموزان دارای نارسایی خواندن اثر  خش  است را می پذیریم.

 سوال دوم: 

شکال  خواندن دانش آموزان نارسا خوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی        آیا آهاهی از یشخیص یجانز در  هجا  ر رتع م 

 موثر است؟ 93-94

 رای پاسخگویی  ا این سوال از آزمون یللیل کوواریانز استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهدکا یفاو  میناداری  ین نمرا               

 مایش  در ات ایش یشخیص یجانز دانش آموزان دارای نارسایی خواندن، وعود دارد.هروه کنترل کا  دون مداخلا  و هروه آز

 3-4عدول

 شاخص های آماری مر وط  ا نمرا  کسب شده در آزمون یوسط دانش آموزان.

 تراوانی انلراف مییار میانگین هروه

 15 06/1 53/2 کنترل  دون مداخلا

 15 68/1 67/7 آموزژ یشخیص یجانز
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 5-4عدول

 آزمون کوواریانز  رای  ررسی یاثیر آهاهی از یشخیص یجانز  ر رتع نارساخوانی دانش آموزان نارساخوان پایا دوم.

 سط  مینی داری F میانگین مر یا  درعا آزادی مجموع مر یا  منبع یغییرا 

 0 919/75 274/107 2 549/214 ییلی  مدل

 0 312/96 09/136 1 09/136 عرض از مبدا

 002/0 971/11 915/16 1 915/16 آزمونپیش 

آموزژ یشیییخیص     

 یجانز
229/49 1 229/49 84/34 0 

   413/1 27 151/38 خطا

    30 1033 مجموع

کمتر است این ترضیا را کا روژ عدید  ر آهاهی از یشخیص  05/0 ا یوعا  ا اینکا سط  میناداری آزمون  را ر صفر است و این ملدار از 

 آموزان موثر است را می پذیریم.یجانز دانش 

 سوال سوم:

آیا آهاهی از یشخیص ااتیا در هجا ها  ر رتع مشکال  خواندن دانش آموزان نارسا خوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی        

 موثر است؟ 93-94

شد. نتایج ای              ستفاده  سوال از آزمون یللیل کوواریانز ا سخگویی  ا این  شان می دهدکا یفاو  میناداری  ین روژ   رای پا ن آزمون ن

شخیص ااتیا (دانش     شی رایج ) دون مداخلا آهاهی از واحد های درون هجایی( و روژ آموزژ آهاهی از واحد های درون هجایی) ی آموز

 آموزان دارای نارسایی خواندن، وعود دارد.

 6-4عدول

 وسط دانش آموزان.شاخص های آماری مر وط  ا نمرا  کسب شده در آزمون ی

 تراوانی انلراف مییار میانگین روژ های آموزژ

 15 57/0 3/3  دون مداخلا

آهاهی از واحد های درون  

 هجایی
56/7 57/0 15 
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 7-4عدول

 آزمون کوواریانز  رای  ررسی یاثیر آهاهی از یشخیص ااتیا   ر رتع نارساخوانی دانش آموزان نارساخوان پایا دوم.

 سط  مینی داری F میانگین مر یا  درعا آزادی مجموع مر یا  یغییرا منبع 

 0 071/36 017/122 2 03/244 ییلی  مدل

 0 763/46 183/158 1 183/158 عرض از مبدا

 049/0 257/4 401/14 1 401/14 پیش آزمون

روشیییسای آهاهی از 

واحیید هییای درون 

 هجایی

503/72 1 503/72 434/21 0 

   383/3 27 332/91 خطا

    30 1221 مجموع

 

کمتر است این ترضیا را کا روژ آموزژ آهاهی از  یشخیص    05/0 ا یوعا  ا اینکا سط  میناداری آزمون  را ر صفر است و این ملدار از    

 ااتیا دانش آموزان دارای نارسایی خواندن موثر است، را می پذیریم.

 ترضیا اصلی:

جایی( و هروه                  های درون ه حد  هاهی از وا مایش )آموزژ آ نارسیییاخوان هروه آز ندن دانش آموزان  نایی خوا ناداری  ین یوا فاو  می ی

 کنترل) دون مداخلا( وعود دارد.

 8-4عدول

کنترل کا  شاخص های آماری مر وط  ا نمرا  کسب شده در آزمون یوسط دانش آموزان.)هروه آزمایش کا یلت آموزژ  وده اند و هروه     

 هیچ مداخلا ای نداشتا اند(

 تراوانی انلراف مییار میانگین روژ های آموزژ

 15 76/3 4/8  دون مداخلا

آمیییوزژ آهیییاهیییی از 

 واحدهای درون هجایی
73/24 46/4 15 
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 9-4عدول

 دانش آموزان نارساخوان پایا دوم. آزمون کوواریانز  رای  ررسی یاثیر آهاهی از واحد های درون هجایی  ا صور  کلی  ر رتع نارساخوانی

 سط  مینی داری F میانگین مر یا  درعا آزادی مجموع مر یا  منبع یغییرا 

 0 554/79 978/1058 2 96/2117 ییلی  مدل

 0 641/82 07/1100 1 07/1100 عرض از مبدا

 006/0 799/8 123/117 1 123/117 پیش آزمون

روشیییسای آهاهی از 

واحیید هییای درون 

 هجایی

235/429 1 235/429 254/32 0 

   312/13 27 411/359 خطا

    30 10711 مجموع

 

ست و این ملدار از      صفر ا سط  میناداری آزمون  را ر  ضیا را کا روژ آهاهی از واحدهای درون     05/0 ا یوعا  ا اینکا  ست این تر کمتر ا

 موثر است ، را می پذیریم.هجایی  ر ات ایش یوانایی خواندن  دانش آموزان نا رساخوان 

 

 است. 756/0تزم  ا مکر است کا ملدار آلفای کرونباخ پرسشناما این پژوهش  را ر 

  لث و  ررسی یاتتا های پژوهش 

 سوال اول یللیق:

 ثیر دارد.؟یا 94-93آیا آهاهی از هجا  ر رتع نارسا خوانی دانش آموزان نارساخوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی  -1

 رای رسیدن  ا پاسخ این سوال  ا یللیل اریباط  ین آهاهی از هجا و نارساخوانی  ا این نتیجا رسیدیم کا آهاهی از هجا  ر رتع         

مشکال  خواندن دانش آموزان نارساخوان موثر  وده است.  نا  راین نتایج این اسمت از پژوهش  ا نتایج  دست آمده در پژوهش زهرا  

ساخوان و عادی پایا دوم ا تدایی      ( 1389سلیمانی )  سا ای نلش آهاهی از هجا و درز خواندن کودکان نار سی ملای یلت عنوان  رر

 همسو می  اشد.
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 سوال دوم یللیق:

-93آیا آهاهی از یجانز در هجا ها  ر رتع مشکال  خواندن دانش آموزان نارسا خوان پایا دوم ا تدایی شسرستان  انا در سال یلییلی -2

 وثر است؟م 94

 رای رسیییدن  ا پاسییخ این سییوال  ا یللیل اریباط  ین آهاهی از یجانز در  هجا و نارسییاخوانی  ا این نتیجا رسیییدیم کا آهاهی از         

ست          سمت از پژوهش  ا نتایج  د ست.  نا  راین نتایج این ا ساخوان موثر  وده ا شکال  خواندن دانش آموزان نار یجانز در  هجا  ر رتع م

سلیمانی ) آمده  سا ای نلش آهاهی از واحد های درون هجایی و درز خواندن کودکان    1388در پژوهش زهرا  سی ملای ( یلت عنوان  رر

 نارساخوان و عادی پایا دوم ا تدایی همسو می  اشد.

 

 سوال سوم یللیق:

ا دوم ا تدایی شییسرسییتان  انا در سییال آیا آهاهی از یشییخیص ااتیا در هجاها  ر رتع مشییکال  خواندن دانش آموزان نارسییا خوان پای-3

 موثر است؟ 94-93یلییلی 

ساخوانی  ا این نتیجا رسیدیم کا آهاهی                  سوال  ا یللیل اریباط  ین آهاهی ازیشخیص ااتیا در هجا و نار سخ این   رای رسیدن  ا پا

ست.  نا      ساخوان موثر  وده ا شکال  خواندن دانش آموزان نار شخیص ااتیا  ر رتع م سمت از پژوهش  ا نتایج  دست    از ی  راین نتایج این ا

شتری )  سا خوان و       1389آمده در پژوهش عطیا ا سرعت نامیدن در کودکان نار سا مساریسای آهاهی واعی و  سی و ملای ( یلت عنوان  رر

 عادی همسو می  اشد.

 ملدودیت های یللیق  -5-3

 هستند کا  خشی از آنسا حتی در ا تدای کار نی  خود را نشان می دهند.همواره پژوهشگران در یللیلا  خود  ا ملدودیت هایی مواعا 

 کمبود منا ع و نبود پژوهش های انجام شده در این راستا.-1

 دو ز انا  ودن منطلا ی پژوهش کا تزم  ود  رخی اواا  آزمون ها و آموزژ ها  ا دو ز ان اعرا شده .-2

  رخی اولیا در حاضر شدن  ا مواع ترزندانشان در کالس.طوتنی  ودن علسا  آموزژ و همکاری نکردن -3

 پیشنسادها -5-4

  ا یوعا  ا نتایج  ا دست آمده در پژوهش حاضر می یوان پیشنساد کرد :

شخییی اادام نمایند       -1 سبت  ا یغییر آزمون های هوشی و آزمون های ی ستثنایی ن وزار  آموزژ و پرورژ و میاونت آموزژ و پرورژ ا

 ا در مراک  اختالت  یادهیری  دایق  و درمان مناسب صور  هیرد.یا یشخیص ه

 ا یوعا  ا مینا داری اریباط آموزژ آهاهی از واحد های درون هجایی و رتع مشییکال  خواندن  ا همکاران شییاغل در مراک  اختالت   -2
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 هیرند.یادهیری یوصیا می شود کا این امر را در مسیر رتع نارساخوانی دانش آموزان  ا کار 

سر            -3 سرا شان  ا مراک  اختالت  یادهیری در  سبت  ا رتع مشکل ت زندان شود کا ن ساخوان یوصیا می  ا والدین هرامی دارای ترزندان نار

 کشور مراعیا نمایند.

دهیری ارعاع  ا میلمان دلسوز مدارس یوصیا می شود کا دانش آموزان دارای نارسا خوانی را سرییا عست درمان  ا مراک  اختالت  یا      -4

 دهند.

 پیشنسادهای پژوهشی  -5-4-2

 ا پژوهشگرانی کا اید دارند در این حوزه یللیق نمایند پیشنساد می شود کا در صور  امکان در مورد روشسای آهاهی از واحد های        -1

 درون هجایی و اثر  خشی آن  ر نارسا یی خواندن و امال و ریاضی پژوهش نمایند.

 اثر  خشی آهاهی از واحد های درون هجایی  ر درز مطلب دانش آموزان مورد  ررسی ارار هیرد.پیشنساد می شود ها -2

پیشنساد می شود کا در سایر شسرهای ایران  ا خیوو شسر های دو ز انا اثر  خشی روژ درمانی آهاهی از واحد های درون هجایی  ر -3

 رتع نارسا خوانی مورد  ررسی ارار هیرید.
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