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 چكيده

نايي خواندن دانش پژوهش حاضر، با هدف بررسي اثربخشي و آموزش دقت بر توا:هدف
پس  - روش پژوهش، نيمه آزمايشي، با طرح پيش آزمون  :روش. آموزان نارساخوان انجام شد

جامعه آماري اين پژوهش، دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي با نارسايي خواندن . آزمون بود
ان دانش آموز نارساخو 30نمونه پژوهش، . بودند 89- 90در شهر اصفهان در سال تحصيلي 

هاي آزمايشي و  نمونه گيري هدفمند انتخاب و با روش تصادفي در گروه ةبودند كه به شيو
آموزش دقت بر روي ). نفر گروه كنترل 15نفر گروه آزمايش و  15(كنترل گمارده شدند 
هاي به دست آمده  داده. ابزار پژوهش، آزمون خواندن كالس سوم بود. گروه آزمايش اجرا شد

پژوهش  هاي يافته :نتايج .حليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتبا روش آماري ت
و  پيشنهاد .باشد نشان داد كه آموزش دقت بر توانايي خواندن كودكان نارساخوان مؤثر مي

                                                 
 کودکان استثنائیشناسی و آموزش  کارشناس ارشد روان ١-
 استثنايی شناسی و آموزش کودکان کارشناس ارشد روان -٢
شناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه  دانشجوی کارشناسی ارشد روان -٣

 عالمه طباطبائی
 شناسی استاديار دانشگاه پيام نور کرج، دکتری روان -٤
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تواند  هاي زيربنايي توانايي خواندن، مي وجه به آموزش دقت به مثابه مهارتت: گيري نتيجه
  .رساخواني باشدرويكردي مؤثر در اصالح نا

  

    .ناتواني يادگيري، آموزش دقت، نارسا خواني، توانايي خواندن :واژگان كليدي
  

  مقدمه
يادگيري با هم دارند برخي افراد در روند عادي علي رغم تفاوتهاي زيادي كه انسانها در 

 15تا  10شيوع اين مشكالت در كودكان دبستاني . شوند يادگيري و آموزش دچار مشكل مي
، به 1993، 1داكرل و مك شين(رصد است و تعداد زيادي از كودكان را گرفتار كرده است د

   ).1374نقل از فالح چاي، 
يك اصطالح عام است كه به گروهي ناهمگن از اختالالت اطالق  2ناتواني يادگيري

هاي جدي در اكتساب و كاربرد گوش دادن، حرف زدن،  شود و به صورت دشواري مي
 و همكاران، 3هامن(كند  هاي رياضي تظاهر مي شتن، استدالل كردن، يا ناتوانيخواندن و نو

اين اختالالت نسبت به فرد دروني و بنا به يك فرض ناشي از اختالل در كاركردهاي ). 2000
اگرچه يك اختالل يادگيري ممكن است ). 2003، 4سوانسون(دستگاه اعصاب مركزي است 

مثل آسيب ديدگي حسي، عقب ماندگي ذهني، اختالالت ( هاي معلول كننده با ديگر وضعيت
هاي فرهنگي، آموزش نامناسب يا ناكافي  مثل تفاوت(و يا عوامل محيطي ) اجتماعي يا هيجاني

  ). 2007، 5فلچر(همراه باشد، ولي نتيجه بي واسطه عوامل ياد شده نيست ) و عوامل روانزاد
هاي يادگيري تحولي و  ناتواني) 1: شوند مياصلي تقسيم  ةهاي يادگيري به دو دست ناتواني

: شوند تحصيلي خود به سه نوع تقسيم مي هاي يادگيري ناتواني. تحصيلي هاي يادگيري ناتواني) 2

                                                 
1. Dockrell & Mcshane 
2. Learning disability  
3. Hamman & et al 
4. Swanson  
5. Flether  
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ناتواني يادگيري نوشتن و امال . 3 2ناتواني يادگيري خواندن. 2 1ناتواني يادگيري رياضيات. 1
  .3نويسي

ترين اختالل يادگيري،  دوران كودكي است و شايعهاي شايع  اختالل يادگيري از اختالل
اختالل خواندن در  ).2000و سادوك،  5كسادو(باشد  يا نارساخواني مي 4اختالل خواندن
پزشكي  انجمن روان( 6هاي رواني نظر طبقه بندي تشخيصي و آماري اختاللچهارمين تجديد

آزمون  ةخواندن بر پاي ةپيشرفت در زمين: به اين صورت تعريف شده است) 2000، 7آمريكا
ميزان شده انفرادي با در نظر گرفتن سن، هوش و آموزش متناسب با سن، به طور چشم گيري 

مثبت و رشد  ةتوانند بخوانند، خودپندار كودكاني كه نمي. تر از سطح مورد انتظار است پايين
ها در پي دارد دهند و اين امر مشكالت رواني و رفتاري را براي آن عزت نفس را از دست مي

هاي يادگيري متفاوت  اگرچه آمارهاي مربوط به شيوع اختالل). 1998، و همكاران 8نشپيتز(
هاي درماني، آموزش و  زودهنگام مداخله ةاست، اما شيوع اختالل خواندن باال است و براي ارائ

به شمار ها، داراي اهميت  راهبردهاي توانبخشي توجه به اين گروه از اختالل ازبهره گيري 
   ).2008و همكاران،  9ربرنينج(رود  مي

ي يادگيري، نارسايي در خواندن  ها يكي از شايعترين مشكالت در كودكان با ناتواني
هاي اول مدرسه، فرايند خواندن از  ي آموزشگاهي در سال ها ها و اكتساب در ميان مهارت. است

م نيستند كودكاني كه پيشرفت اما علي رغم اهميت آن، ك. اي برخوردار است اهميت ويژه

                                                 
1. dyscalculia 
2. dyslexia 
3. dysgraphia  
4. reading disorder 
5. Sadock 
6 . Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder (4th edition-Text Revised) 
7. American Psychiatric Association  
8. Noshpitz & et al 
9. Berninger  
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گيري شده و ميزان آموزش فرد به طور قابل  ، هوش اندازه خواندن آنها در مقايسه با سن تقويمي
  ).DSM-IV ،  1994(تر از سطح مورد انتظار است  اي پائين مالحظه

، نارساخواني به مشكالتي در صحت و رواني 1شناسي بريتانيا براساس تعريف انجمن روان
همچنين نارساخواني به عنوان اختاللي در كودكان، . گردد دن و هجي كردن كلمات بر ميخوان

ي  ها ي مناسب با سطح هوشي شان در زمينه مهارت ها كه علي رغم بر خورداري از آموزش
  .شود زباني خواندن، نوشتن و هجي كردن، ناموفق هستند، تعريف مي

، خواندن كند و نادرست و فهم  ها شناخت واژهاختالل خواندن يا نارساخواني با نقص براي 
اين اختالل در سنين . شود ضعيف در غياب هوش پائين يا نقص حسي قابل مالحظه مشخص مي

ي  ها دبستان نسبتاً شايع است و غالباً با اختالل در نوشتن، اختالل در رياضيات يا يكي از اختالل
هاي  د آشكارا ضعيف در مهارتخواندن، عملكر ةخصوصيت عمد. ارتباطي همراه است
برخي از كودكان، به رغم دريافت . باشد تر از ظرفيت هوش فرد مي ينيخواندن است كه پا

هيجاني و فقدان  - آموزش كافي، داشتن بهره هوش بهنجار، فقدان مشكالت شديد عاطفي
اي رايج ها از طريق آموزشه مشكالت بينايي و شنوايي قادر به يادگيري خواندن حروف و كلمه

اين كودكان به هنگام خواندن يك متن يا يك رديف لغت، خطاهاي . در مدارس عادي نيستند
تواند نقش مهمي  ها در حين خواندن مي تجزيه و تحليل انواع اشتباه. شوند مختلفي را مرتكب مي

هاي فكري و ميزان رشد كنوني  در پيشرفت آنها ايفا كند زيرا عالئم بسيار مهمي از جريان
كودكان مبتال، موقع ).1384سيف نراقي و نادري، (سازد  كودك را در مورد خواندن آشكار مي

اين اشتباهات با حذف، افزودن يا جا به جا . شوند خواندن، اشتباهات متعددي مرتكب مي
اين كودكان در تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه دچار . ساختن حروف مشخص است
يابي فضايي و طول خطوط با هم تفاوت  روفي كه از نظر جهتاشكال هستند، بخصوص ح

اشتباه كردن در كلمات شبيه به هم، حدس زدن كلمات به ). 1996كاپالن و سادوك، (دارند 
در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهاي كلمات، آئينه خواني يا وارونه خواني كلمات و مشكالت 
                                                 
1. British Psychological Society: BPS 
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اين اختالل به طور . خوان استكان نارسادشديد در هجي كردن كلمات از ديگر مشكالت كو
هاي روزانه زندگي كه مستلزم مهارت خواندن  قابل مالحظه اي در پيشرفت تحصيلي و فعاليت

  ).DSM-IV ،  1994(كند  است ايجاد اختالل مي
كند و خود را براي دريافت آن و ايجاد  وقتي فرد محرك خاصي را انتخاب مي

شود دقت او به سوي امر  سازد در اين صورت گفته مي آماده ميالعمل معين در مقابل آن  عكس
به عبارت ديگر، توجه عبارت است از قدرت تمركز كافي بركاري . معيني جلب شده است

دقت مقدم بر ادراك، . هاي اساسي محرك دهي آن در مغز و دريافت ويژگي براي جاي
و حواس ما روي امر خاصي تمركز  در برخورد با عالم خارج ابتدا ذهن. يادگيري و تفكر است

كنيم و درجريان  نماييم و نسبت به آن فهم و بصيرت پيدا مي كند بعد آن را ادراك مي پيدا مي
  ).1383شريعتمداري، (دهيم  تفكر يا حل مسأله آن را مورد استفاده قرار مي

ناختي و دهد تا آمادگي ش دقت يا توجه يك فعاليت رواني پايه است كه به فرد امكان مي
رفتاري دقيقي را در مقابل يك محرك يا فعاليت طوالني در خود حفظ كند و اطالعات الزم 

بودن و مناسب  توجه به دقيق بودن، وضوح، نو. را كسب نموده و واكنش الزم را ارائه نمايد
از  ).2000، 1هوسكين و سوانسون(بودن محرك و همچنين ميزان انگيزش فرد بستگي دارد 

زيست شناختي، توجه يا دقت به وسيله فرايند هوشياري، تمركز حواس،  - عصب نقطه نظر
دقت و توجه انتخابي به تدريج، همزمان با ناحيه . شود پايداري و رفتار سازگارانه حمايت مي

توجه و . )2006، 2گاتركول و همكاران( يابد هاي اوليه كودكي رشد مي پيشاني در طي سال
هاي ذهني، دقت را جلب  كه فعاليت ذهني مورد نياز است، همچنانهاي  دقت در تمام فرايند

  . نمايد مي

                                                 
1. Hoskyn & Swanson 
2. Gathercole, Alloway & Willis 
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خاطر ه هايي در ادراك، ب توجهي و اختالل دقت و تمركز حواس، موجب اختالل بي
گردد كه اين نيز موجب عملكرد  آوردن، تشخيص درست، يادگيري و شكل دادن به مفاهيم مي

توان براي اين كودكان اقدامات  هاي ويژه مي با فعاليتشود، لذا  پايين دانش آموز در مدرسه مي
كارگيري روش آموزش دقت براي اين ه درماني انجام داد، يكي از اقدامات مورد استفاده، ب

  .افراد است تا به اين وسيله بتوان دقت و توجه آنان را افزايش داد
آموزان به  ، در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر در بي توجهي دانش)1370(فردوسي 

نفر معلم از ده مدرسه دخترانه و  76آموز و  نفر دانش 679بدين منظور . مطالب درسي پرداخت
. تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند 17، 13، 11، 5، 3پسرانه مناطق 

س از تحليل نتايج آماري نشان داد كه از نظر دانش آموزان عوامل مزاحم در كالس درس و پ
قات باتوجه به نتايج تحقي .گذارند توجهي مي آن عوامل مربوط به معلمان بيشترين تأثير را در بي

شي آموزش دقت بر توانايي خواندن اثربخ عبارت از بررسيفوق، اهداف كلي پژوهش حاضر، 
 با توجه به نتايج تحقيقات. خوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان استآموزان نارسا دانش

آيا آموزش دقت بر توانايي «ال اساسي اين پژوهش اين است كه ؤمطرح شده، فرضيه و س
همچنين . »آموزان نارسا خوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان مؤثر است؟ خواندن دانش

 يآموزان داراي ناتوان ثير اين مداخالت بر ساير مشكالت تحصيلي در دانشأگردد ت پيشنهاد مي
  .بيل اختالل نوشتن و اختالل رياضي بررسي شوديادگيري از ق

  

  روش پژوهش
 آزمايشي با طرح پيشنيمه ق ياز روش تحقبا توجه به ماهيت و اهداف پژوهش  در اين پژوهش

است از آموزش دقت كه به پس آزمون استفاده  شده كه متغير مستقل آن عبارت  - آزمون
و متغير وابسته باشد  ر گروه كنترل ميصورت اجراي مداخله در گروه آزمايش و عدم اجرا د

  .باشد هاي اختالل خواندن مي نمرات پس آزمون كودكان در مقياس
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 آزمون با گروه كنترل پس -آزمون شمايه طرح پيش. 1جدول 
 گزينش گروه

 ها تصادفي آزمودني

 مداخالت آزمون پس متغير مستقل آزمونپيش

مداخالت مبتني  R 1T 1X 2X گروه آزمايش
 بر آموزش دقت

 كنترل 2X ـــــــ R 1T گروه كنترل

  
  آماري جامعه

 آموزان دختر نارساخوان داراي ناتواني يادگيريِ جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش
در پايه سوم، مقطع ابتدايي نواحي پنجگانه شهر اصفهان  89- 90خواندن كه در سال تحصيلي 

  .ندا مشغول به تحصيل بودند، تشكيل داده
  

  گيري نمونه و روش نمونه
هاي آن جامعه، به جامعه  گيري از نظر پراكندگي جمعيت و ويژگي انتخاب نمونه و روش نمونه

 نفر 560ة آماري اين پژوهش كلي بنابراين با توجه به اينكه جامعه .آماري بستگي دارد
يه سوم ابتدايي در پا 89- 90آموزان داراي اختالل خواندن بودند كه در سال تحصيلي  دانش

نفر گروه  15(نفر  30شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند، نمونه موردنظر در اين پژوهش 
آموزاني  دانش .انتخاب شدند هدفمندگيري  روش نمونهكه به ) نفر گروه كنترل 15آزمايش و 

توسط كه مشكوك به اختالل نارساخواني بودند با استفاده از فهرست نشانگان نارسا خواني كه 
آموزاني كه با استفاده از اين فهرست داراي  شد مورد بررسي قرار گرفتند و دانش معلم پر مي
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اختالل تشخيص داده شدند توسط محقق با استفاده از آزمون خواندن كالس سوم مورد ارزيابي 
سپس گروه آزمايش تحت مداخالت دقت قرار داده شدند، پس از پايان . دقيق قرار گرفتند

پيش و پس (نتايج هر دو مرحله در پايان، . هر دو گروه در پس آزمون شركت كردند آموزش،
  .شدتحليل  تجزيه و )از آموزش

در . اي به صورت زير تحت آموزش قرار گرفتند دقيقه 40جلسه  12گروه آزمايش، در 
هاي  هاي گوناگون آموزشي مانند استفاده از تصاوير و كارت آموزش دقت عالوه بر روش

و وسايل آموزشي از قبيل ) مانند بازي دور شدي، نزديك شدي(ها  ، از انواع بازي...زشي و آمو
در اولين . پازل، معماهاي تصويري، كارت حافظه، ماز، حلقه و ميله نيز استفاده گرديده است

  .آزمون اجرا شد آزمون و در آخرين جلسه پس جلسه پيش
  

  آموزشي –ي عناوين و موضوعات كلي جلسات مداخله درمان
آموزان جهت تعيين چگونه خواندن و علت يا علل  ارزيابي توانايي خواندن دانش: جلسه اول

  ؛اشتباهات خواندن و مشخص نمودن راهبردهاي آموزشي
  ؛تقويت دقت شنيداري: جلسه دوم و سوم

  ؛تقويت حافظه ديداري و دقت ديداري: جلسه چهارم و پنجم
  ؛يميتقويت دقت ترس: جلسه ششم و هفتم

  ؛بهبود و افزايش دقت عملي و تمركز: جلسه هشتم
  ؛تقويت دقت لمسي: جلسه نهم
  ؛حركتي و افزايش دقت –هماهنگي بينايي : جلسه دهم

  ؛هماهنگي چشم و دست: جلسه يازدهم
  .ارزيابي توانايي خواندن و پس آزمون: جلسه دوازدهم

  

  ابزارهاي پژوهش
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اين فرم شامل پانزده آيتم ): 1366از بذرافشان، اقتباس ( 1خوانيفهرست نشانگان نارسا -1
  .كند آموز، معلم آن را پر مي در زمان خواندن متن توسط دانش خيرو  بلهاست كه به صورت 

باشد كه به  آيتم مي 15اين فرم شامل : روش اجراي فهرست نشانگان نارسا خواني -2
خواهد تا از روي مطالب  در كالس درس معلم از آزمودني مي. شود صورت انفرادي اجرا مي

شود،  كتاب فارسي خود شروع به خواندن كند، مطالب از جاهاي مختلف كتاب انتخاب مي
هاي مربوط به آن در فرم مورد نظر با عالمت ضربدر  سپس با توجه به اشكاالت آزمودني، آيتم

تواند مفيد  جمله نكاتي است كه در تفسير نتايج مي ثبت مشاهدات باليني نيز از. شود مشخص مي
  .باشد

  
  ها روش تجزيه وتحليل آماري داده

ن، انحراف معيار از ميانگيدر سطح آمار توصيفي در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها 
  .استفاده شد )MANOVA(بخشي آموزش دقت از آزمون تحليل كوواريانسوبراي تعيين اثر

  

  ها يافته
هاي آزمايش و كنترل و سپس تحليل كواريانس  گروه معيار بخش ابتدا ميانگين و انحراف اين در

  .ها ارائه شده است براي تفاوت گروه
  

آزمون خواندن  رد) آزمون آزمون و پس پيش(و كنترل آزمايش  گروه  اتانحراف معيار نمر ميانگين و .2جدول 
  كالس سوم ابتدايي

  اريشاخص آم                 
  گروه

  بعد از آموزش قبل از آموزش
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  2.13  44.4  1.83  56.73  ناتواني يادگيريگروه آزمايشي 

                                                 
1. Dyslexia syndrome index  
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  1.89  55.2 1.75 55.73 ناتواني يادگيري كنترلگروه 
  

و هاي آزمايش و كنترل، در پيش آزمون  ميانگين و انحراف معيارگروه 2اطالعات جدول 
هاي  اين اطالعات ميانگين براساس. دهد پس آزمون ناتواني يادگيري خواندن را نشان مي

و اين نشان ، آموزشي كاهش داشته است- شناختي  هاي آزمايش، پس از مداخالت روان گروه
مداخالت مؤثر بوده است و كمبود دقت كودكان مبتال به اختالل  كه دهنده اين موضوع است

 .  هش يافته استيادگيري خواندن كا

  
  تفاوت دو گروه كنترل وآزمايش در آزمون خواندن كالس سوم ابتداييواريانس كنتايج آزمون تحليل  .3جدول 
شاخص آماري 

  منابع
مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
  مجذورات

F  سطح
  معناداري

مجذور 
  اتا

توان 
  آزمون

  1.00  0.51  000/0  4.269  15.56  1  15. 56  پيش آزمون
  گروه

درون (خطا 
  )گروهي

822.58  
98.43  

1  
27  

822.58  
98.43  

198.17  
--  

000/0  
--  

0.89  1.00  

  
 همياربا در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون به عنوان متغير  كه دهد نشان مي 3نتايج جدول 

 كنترل شده است دار بين گروه آزمايش و ، آموزش دقت منجر به تفاوت معني)كمكي(
)000/0 < p .(درصد واريانس پس آزمون مربوط به  89 يعني. بوده است89/0ثير أت ميزان
درصد اختالف بين گروه آزمايش و گروه كنترل  89 ،به عبارت ديگر. وزش دقت بوده استآم

. باشد درصد مي100همچنين توان آماري  .از اعمال متغير مستقل بوده است در پس آزمون ناشي
بت به مجموع مجذورات نسمجذورات بين گروهي  رماييد مجموعف همانطور كه مالحظه مي

دهد كه اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن  كمتر است،يعني نشان ميدرون گروهي 
  .ثر استؤدانش آموزان داراي ناتواني يادگيري م
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  گيري بحث و نتيجه
آموزان  پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن دانش

نتايج تحليل كواريانس نشان داد، با در نظر گرفتن نمرات پيش  .خوان انجام گرفتنارسا
آموزان  ، آموزش دقت بر توانايي خواندن دانش)كمكي( هميارآزمون، به عنوان متغير 

، )2000( 1مودي و همكاران هاي تحقيقاتينتايج پژوهش حاضر با يافته. ثر استؤنارساخوان م
در خصوص ). 2003(، كتس و همكاران )2004( 2كيبي و همكاران، )2000( مكوباي و هايگن

  .همسو بود يي خواندن دانش آموزان نارساخواناثربخشي آموزش دقت بر توانا
گردد كه آموزش دقت بر توانايي و بهبود  هاي پژوهش حاضر چنين استنباط مي از يافته

توجه و دقت در تمام . باشد ثر ميؤآموزان نارساخوان داراي ناتواني خواندن م خواندن دانش
قدرت . نمايد هاي ذهني، دقت را جلب مي فرايندهاي ذهني مورد نياز است، همچنان كه فعاليت

در دوره طفوليت و به خصوص در . نگهداري كودك از مشخصات بارز رشد عقالني است
موقت و  هاي اول و دوم، دقت اطفال در اثر عدم رشد دستگاه عصبي و در اثر كمي تجربه، سال

باشد  توجه يا دقت مي عدم هاي يادگيري، يكي از مشكالت كودكان دچار ناتواني. ناپايدار است
دهد تا  دقت يا توجه يك فعاليت رواني پايه است كه به فرد امكان مي). 2006، 3سيدمن(

آمادگي شناختي و رفتاري دقيقي را در مقابل يك محرك يا فعاليت طوالني در خود حفظ 
توجه به دقيق بودن، وضوح، . طالعات الزم را كسب نموده و واكنش الزم را ارائه نمايدكند و ا

). 2009، 4راپساك( بودن و مناسب بودن محرك و همچنين ميزان انگيزش فرد بستگي دارد نو
زيست شناختي، توجه يا دقت به وسيله فرايند هوشياري، تمركز حواس،  - عصب از نقطه نظر

                                                 
1. Moody & et al 
2. Kibby, Marks & et al 
3. Seidman 
4. Rapcsak 
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دقت و توجه انتخابي به تدريج، همزمان با ناحيه . شود زگارانه حمايت ميپايداري و رفتار سا
  ). 2008، 1پنوالزي و همكاران( يابد هاي اوليه كودكي رشد مي پيشاني در طي سال

آموزان است و نارساخواني مهمترين آن  ترين مشكالت دانش مشكل خواندن يكي از شايع
اختالل خواندن در اغلب دروس خود با مشكل مواجه  افراد نارساخوان به دليل. رود به شمار مي

توانند  اين گروه با وجود آنكه در اكثر مواقع از هوش طبيعي بسيار برخوردارند، نمي. شوند مي
پيشرفت تحصيلي مطلوبي داشته باشند و با سختي بسيار به تحصيل ادامه داده و يا ترك تحصيل 

رواني بسيار  - ماعي، اقتصادي، فرهنگي و عاطفينمايند، كه اين به نوبه خود صدمات اجت مي
  .براي ايشان و جامعه به دنبال دارد

چنانچه براي رفع اين اختالل تدابير آموزشي و درماني اتخاذ نگردد، در بسياري از موارد 
اقدامات به  دادن از اين رو انجام. اين دانش آموزان مشكل خود را به بزرگسالي خواهند برد

از طرف ديگر . نظام آموزشي است ةرفع چنين مشكالتي تا حد زيادي به عهد ةموقع در زمين
در . شود مشكالت يادگيري به عنوان عاملي در ايجاد اضطراب معلمان و والدين محسوب مي

رمضاني . گيرد گذاري هيجاني بسيار زيادي در مورد علت و درمان آن صورت مي نتيجه سرمايه
ديگري  ةدهاي اختالل يادگيري در حال حاضر بيش از هر دورد كه پيامدار اظهار مي) 1382(

هاي درماني براي اين كودكان ضروري به  بنابراين استفاده از روش. آيد در تاريخ به چشم مي
رسد و در صورتي كه نتايج اين پژوهش اثربخشي مداخالت آموزشي دقت را بر  نظر مي

انبخشي دقت را به عنوان يك اقدام ضروري توان تو عملكرد خواندن مورد تأييد قرار دهد، مي
  . براي كاهش مشكالت يادگيري به ويژه نارساخواني مورد توجه قرار داد

هاي پژوهش حاضر، اين است كه اين پژوهش صرفاً در پايه سوم ابتدايي  از محدوديت
الزم  هاي تحصيلي و مقاطع ديگر بايد احتياط صورت گرفته، لذا در تعميم نتايج به ساير پايه

در اين پژوهش، در  باشد كه هاي اين پژوهش، اين مي از ديگر محدوديت .صورت پذيرد
آموزشي به موضوعات مختلفي پرداخته شد و اثر تمام جلسات - جلسات مداخله درماني

                                                 
1. Penolazzi et al 
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ولي امكان سنجش اثر . آموزشي به صورت كافي در بهبود توانايي خواندن سنجيده شد- درماني
، پذير نگرديد آموزشي به صورت جداگانه امكان –سات درمانيهر كدام از موضوعات جل

شود پژوهشگران بعدي سعي كنند اثربخشي هر كدام از موضوعات جلسه درماني را پيشنهاد مي
در يك پژوهش جداگانه مورد بررسي قرار دهند و با ساير موضوعات از نظر اثربخشي مقايسه 

هاي مختلف دقت  آموزشي به تقويت جنبه –درماني  همچنين با توجه به اينكه اين مداخله .كنند
شود اثربخشي اين روش  پردازد لذا پيشنهاد مي آموزان مي و رفع موانع يادگيري در دانش

  .آموزان عادي مورد بررسي قرار دهند آموزشي را در پيشرفت تحصيلي دانش
  منابع فارسي

ارساخواني و نارسانويسي در بين بررسي ميزان شيوع ن). 1376-1377. (بذر افشان مقدم، احمد
نامة تحصيلي كارشناسي  پايان. هاي دوم و سوم ابتدايي شهر مشهد آموزان دختر و پسر پايه دانش
  .دانشگاه تهران.روان شناسي و علوم تربيتي ةدانشكد. ارشد

ارات انتش: تهران. آموزان داراي اختالل خواندن آموزش ترميمي براي دانش). 1382. (رمضاني، مژگان
  .پژوهشكده كودكان استثنايي

هاي ويژه در يادگيري و چگونگي تشخيص و  نارسايي). 1389. (اهللا سيف نراقي، مريم و نادري، عزت
  .ارسبارانانتشارات : تهران. هاي بازپروري روش

  .انتشارات مشعل: ، اصفهانشناسي تربيتي روان). 1383.(شريعتمداري، علي
، پايان نامه آموزان به مطالب درسي عوامل مؤثر در بي توجهي دانش بررسي). 1370. (فردوسي، طيبه

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
پايان . آموزان ابتدايي بررسي اختالل خواندن و اختالل نوشتن در بين دانش).1374. (چاي، سيدرضا فالح

  .بيت مدرس تهراندانشگاه تر. دانشكدة علوم انساني. نامة تحصيلي كارشناسي ارشد
پرويز : ترجمه .تشخيص و درمان اشكاالت يادگيري كودكان). 1993.(مك شين، جي و داكرل، جي 

  .خوشنواز: تهران). 1380(شريفي درآمدي، پريوش نريماني و كامبيز كامكاري 
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