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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش تلفیقیِ (آموزش مستقیم و آگاهی واجی) در مقایسه با
روش واجشناسی و آموزش مستقیم بر افزایش مهارت خواندن و حافظه کاری در دانشآموزان دختر با
مشکالت خواندن پایه اول دبستان صورت گرفت .پژوهش با روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون -
پسآزمون  -پیگیری با گروه گواه اجرا شد .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر پایه اول دبستان شهر
تهران بود .نمونه شامل  60دانشآموز با ضعف خواندن ( 15نفر در هر گروه) بودند که به روش هدفمند
انتخاب شدند و در مداخلهای  13جلسهای (هر جلسه  80دقیقه) بر اساس برنامه تدوین شده آموزش دیدند.
ابزارهای اندازهگیری شامل آزمون ریون رنگی ،آزمون تشخیصی خواندن ،حافظهی کاری وکسلر و
ماتریسهای ریون بود .دادههای حاصل از پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از روش تحلیل واریانس
چندمتغیره آمیخته تحلیل شدند .بر مبنای آنچه به دست آمده میتوان گفت اگرچه گروه آموزش مستقیم
نسبت به گروه آگاهی واجی در درک مطلب و حافظهی کاری و گروه آگاهی واجی در مهارت آگاهی
واجی پیشرفت بیشتری داشتند؛ اما گروه آموزش تلفیقی در واجشناسی و حافظه مستقیم پیشرفت بیشتری
نسبت به دو گروه دیگر داشتند که به دلیل ترکیب یک روش آگاهی واجی همزمان با روش رفتاری
آموزش مستقیم بود .بنابراین روش آموزش تلفیقی با توجه به اثرگذاری و اجرای آسان میتواند جایگزین
مناسبی برای روشهای مرسوم آموزش باشد.

واژگان کلیدی :آگاهی واجی ،آموزش مستقیم ،آموزش تلفیقی ،درک مطلب ،حافظهی کاری،
اختالل خواندن

 .1دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن (نویسنده مسئول)
parastoohariri59@gmail.com
 .2استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنh.saberi@riau.ac.ir ،
 .3دانشیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنabolmaali@riau.ac.ir ،
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مقدمه
او لین دستاوردی که از دانشآموزان در سالهای ابتدای تحصیل انتظار میرود یادگیری
خواندن است .در واقع ،مهارت در خواندن اهمیتی فوقالعاده دارد؛ چرا که خواننده ماهر به
احتمال بیشتری در ریاضیات ،مطالعات اجتماعی و علوم موفق خواهد بود (ملکاوغلو ،1
 .)2011خواندن از جمله حیطههای تحصیلی است که با شکست تحصیلی بسیار همراه
میشود؛ چرا که فرایندی پیچیده و متشکل از تعدادی از مهارتها است که باید در آنها
تسلط کسب شود (پرینگوال و گیوالنی  .)2008 ،2خواندن ادامه فرایند رشد زبان محسوب
میشود و همانطور که فرایند رشد زبانی میتواند دچار اختالل شود خواندن هم گاه با
دشواریهایی همراه میگردد (دادستان .)1387 ،پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی
4
اختاللهای روانی  )2013( 3اختالل در خواندن را اینطور تعریف میکند :خوانشپریشی
واژه جایگزینی است برای اشاره به الگوی مشکالت یادگیری که با ضعفهایی در
تشخیص درست کلمه ،رمزگشایی نامناسب و تواناییهای هجی کردن ضعیف مشخص
میشود .از نظر همین منبع شیوع اختالل یادگیری ویژه  5تا  15درصد در کل جمعیت
دانشآموزی تخمین زده شده است و حتی گفته میشود  80درصد جمعیت دارای اختالل
یادگیری نارساخوان باشند .این آمار در ایران  8/81درصد گزارش شده است (بهراد،
.)1384
سالهاست که نارساخوانی به عنوان اختالل یادگیری ویژهای که منشا عصبروانشناسی
دارد تعریف میشود (حبیب  ،)2000 ،5پترسون و همکاران ( )2016فرایندهای شناختی
مانند سرعت پردازش را در خواندن دخیل میدانند .این گروه و نیز بوس ،تینچریر و
والدیس  ،)2007( 6رابینر و کوی  ،)2000( 7پنینگتون ،گریسور و ولش  )1993( 8خواندن را
اختاللی تعریف میکنند که میتواند با نقایص عصبشناختی در توجه و حافظه هپوشانی
داشته باشد .زبان ،حافظه ،رسش اجتماعی-هیجانی ،مهارتهای حرکتی و هماهنگی،
1. Melekoglu
2. Pierangelo, Giuliani
3. DSM 5
4. Dyslexia
5. Habib
6. Bosse, Tainturier, & Valdois
7. Rabiner, Coie
8. Pennington, Groisser, & Welsh

اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واجشناسی بر مهارتهای روانخوانی...

51

ادراک ،فرا شناخت ،شناخت ،توجه ،بیشفعالی و مهارتهای تحصیلی میتواند حیطههای
احتمالی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری باشد (اسمیت ،پولووی،
داوتی و داودی ،بیتا؛  .)1395بر این اساس شیوههای ترمیمی درمانی و آموزشی شکل
گرفته اند تا به دانشآموز کمک کنن د بر مساله ضعف خواندن غلبه کند .یعنی میتوان
نقایص توجه ،حافظه ،ادراک و واج شناسی را هدف قرار داد و به بهبود عملکرد کمک
کرد .جهت بهبود عملکرد خواندن روشهای مختلفی مانند آموزش مستقیم خواندن توصیه
شده است .آموزش مستقیم یک روش سازمانیافته و معلم محور است که بر جزییات
فرایند آموزش متمرکز است و برای آموزش مدرسه ای بهویژه خواندن و ریاضی مورد
استفاده قرار می گیرد و بر تکرار و تمرین و ارائه بازخوردهای فوری تاکید دارد .در این
روش ارائه دروس بهصورت زنجیرهوار و با گامهای کوچک میباشد که بهخوبی توسط
معلمان آموزش داده میشود .آموزش مستقیم رویکردی است که موفقیتهای پیدرپی
ایجاد میکند (پیرزادی .)1391 ،آموزش مستقیم در گروههای کوچک و تعامل چهره به
چهره انجام میشود .همچنین ر وشی معلممحور و مهارتمدار است و اساس آن
الگوبرداری ،تقویت و بازخورد فوری میباشد .آموزش مستقیم بر تحلیل دقیق تکلیف و
طراحی دقیق و سازماندهی شدهی تکلیف و تمرین در قالبهای بسیار کوچک تاکید دارد
(برووس ،ویل وکالهون  .)2000 ،1شیپن ،هواچین ،استیونتون و سارتور  )2005( 2آموزش
3

مستقیم را در بهبود خواندن دانش آموزان پایه هفتم موثر توصیف کردهاند و فلورز و گانز
( )2009بر اهمیت استفاده از آموزش مستقیم در آموزش دانشآ موزان با نیازهای ویژه و

اختاللهای رشدی تاکید کردهاند و آن را در آموزش دانش آموزان مبتال به اوتیسم و
ناتوانیهای رشدی روشی اثرگذار یافتهاند.
روش مورد استفاده دیگر در بهبود خواندن ،روشهای مرتبط با مهارت واجشناسی
است .پژوهش در نقش آگاهی واجی در رشد مهارت خواندن سابقهای طوالنی دارد (ونگر
و تورگسن )1987 ،4؛ آنتونی و فرانسیس  )2005( 5عالوه بر اینکه آگاهی واجی را برای
یادگیری خواندن در زبانهای الفبایی ضروری می دانند ،مشکالت پردازش واجی را از علل
1. Bruce, Weil, & Calhoun
2. Shippen, Houchins, Steventon, & Sartor,
3. Flores,& Ganz
4. Wagner, & Torgesen
5. Anthony, & Francis
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زیربنایی نارساخوانی معرفی می کنند .گفته میشود علت این ضعف فقدان یا کمبود درک
نارساخوانها از قابلیت ترکیب و تقسیمپذیری واژهها به هجاها و واجهاست .به این سبب
فرد نمیتواند بین قطعات ،واژهها یا اصوات ،بهراحتی تفکیک قائل شود .پس در بازشناسی
و رمزگشایی واژگان با مشکل مواجه میشوند و خواندن صحیح و سریع رخ نمیدهد
(فصیحانیفرد و میکاییلیمنیع .)1389 ،آراوانا  1و همکاران ( )2016پاسخ به مداخلههای
واجشناسی را پیشآگهی خوبی برای پیشرفت خواندن معرفی میکند .مورا ،مورنو ،پریرا و
سیموئز  )2015( 2آگاهی واجی را پیشبین مهمی برای دقت خواندن و سرعت نامیدن و
روانخوانی متن دانستهاند .اری ،نانز ،استهال و ویلوز  )2001( 3در فراتحلیل خود به این
نتیجه رسیده اند که آموزش آگاهی واجی ،موثرترین روش در آموزش خواندن است.
علیپور ،کریمیترکده ،زندی و یزدانفر ( )1390نیز آموزش واجشناختی را بر توانایی
آگاهی واجی ،خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان موثر توصیف کردهاند .
پارک ،ریتر ،المبوردینو و ویسهرت و شرمن  )2013( 4هم با استفاده از مداخلههای
واجشناختی به بهبود خواندن و نوشتن در کودکان مبتال به نارسایی ویژه زبانی کمک
کردهاند.
عالوه بر آموزش مستقیم و واج شناسی که به آموزش صریح خواندن میپردازند ،در
بهبود خواندن ارتقاء عملکردهای پایه شناختی چون حافظه هم موثر گزارش شده است
(کریمی و عسگری1392 ،؛ و اسمیت-اسپارک و فیسک  .)2007 ،5نتایج پژوهش جفریز و
اورت  )2004( 6و برزگربفرویی ( )1395نشان میدهند که آموزش حافظه کاری نقش
مهمی در عملکرد خواندن دارد .حافظهی کاری بخشی از کنشهای شناختی سطح باالست
و به توانایی نگهداری و دستکاری فعاالنه اطالعات در مغز گفته میشود .این نظام مسولیت
ذخیرهسازی موقت اطالعات ورودی به نظام شناختی را بر عهده دارد و در ضمن با استفاده
از نظامهای پردازشگری که در اختیار دارد این اطالعات را انتخاب و دستکاری میکند

1. Aravena
2. Moura, Moreno, Pereira, & Simões
3. Ehri, Nunes, Stahl, & Willows
4. Park, Ritter, Lombardino, Wiseheart, Sherman
5. Smith-Spark, Fisk
6. Jeffries, Everatt
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(بدلی و هیچ  .)2000 ،1بنابراین آگاهی واجی ،حافظه کاری و آموزش مستقیم هر سه
میتوانند خواندن را بهبود دهند.
نتایج پژوهش کریمی ،علیزاده و سلیمانی ( )1392که به تدوین برنامه و مقایسهی
اثربخشی سه شیوهی آموزش مستقیم ،آگاهی واجشناختی و ترکیبی بر درک مطلب
خواندن دانشآموزان دبستانی دارای اختالل خواندن پرداختهاند نشان میدهد که آموزش
آگاهی واجشناسی نسبت به دو شیوه دیگر در پیشرفت درک مطلب خواندن دانشآموزان
دبستانی اثربخش و سودمندتر بوده است .ناهمسویی نتایج علیپور ،کریمیترکده ،زندی و
یزدانفر ( ،)1390مستقیمزاده و سلیمانی ( )1384و فارابی ،بیاضی و تیموری ( )1389نشان
میدهند که با وجود پژوهشهای مرتبط با شیوههای مختلف ،هنوز خألهایی در این زمینه
وجود دارد .مانند فقدان برنامهای که آموزش مستقیم خواندن و حافظه کاری را همزمان
آموزش دهد .بنابراین مهمترین مساله نبود برنامهای جامع و کلنگر است که بتواند مهمترین
مشکالت دخیل در موفقیت تحصیلی را هدف قرار داده و با تقویت و ترمیم مشکالت به
بهبود خواندن و در نتیجه موفقیت دانشآموز کمک کند .بر این اساس هدف پژوهش
حاضر تعیین تاثیر برنامه آموزش تلفیقیِ (آموزش مستقیم و آگاهی واجی) در مقایسه با
روش واجشناسی و آموزش مستقیم بر افزایش مهارت خواندن و حافظه کاری در
دانشآموزان دختر با مشکالت خواندن پایه اول دبستان بود .در این پژوهش آموزش
تلفیقی (آموزش مستقیم و آگاهی واجی) به همه مفاهیم و فنون آموزشی گفته میشود که
در دو راهبرد قبلی (آموزش مستقیم و آگاهی واجی بکار گرفته شدهاند آموزش مستقیم
یک رویکرد رفتاری و آموزش آگاهی واجشناختی رویکرد شناختی است و مجموع این
دو آموزش تلفیقی است که بهصورت همزمان در گروه تلفیقی آموزش داده میشود .بر
اساس این هدف سوالهای پژوهش عبارتاند از :آیا برنامهی تلفیقی بر مهارتهای
روانخوانی ،درک مطلب و حافظهی فعال دانشآموزان نارساخوان پایهی اول تاثیر دارد ؟
آیا بین اثربخشی برنامهی آگاهی واجی ،آموزش مستقیم و برنامه تلفیقی تفاوت معناداری
وجود دارد ؟

1 Baddeley, Hitch
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روش پژوهش
روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه گواه
بود .متغیر مستقل پژوهش برنامه تلفیقیِ آموزش مستقیم ،آگاهی واجی و حافظه کاری ،در
کنار دو برنامه آموزش مستقیم و واجشناسی است و متغیر وابسته مهارتهای روانخوانی،
درک مطلب و حافظه بود .جامعه آماری شامل تمام دانشآموزان دختر کالس اول ابتدایی
شهر تهران بودند که بر اساس ارزیابیهای انجام شده در مهارت خواندن عملکرد ضعیف
داشتند .روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونهگیری هدفمند بود .نمونههای پژوهش
شامل  60دانشآموز دختر پایه اول بودند که بر اساس معیارهای موجود در چکلیست
نارساخوانی و با نظر معلمان پایه اول در خواندن عملکرد غیرقابل قبول داشتند؛ ولی هیچ
تشخیصی دریافت نکرده بودند .با روش جایگزینی تصادفی  15دانشآموز در سه گروه
آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفت .جزئیات اطالعات جمعیتشناختی  60دانشآموز
گروه نمونه در جدول  1آمده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی گروهها
گروه /شاخص

سن

مادر

میانگین تحصیالت

پدر

میانگین تحصیالت

کنترل

6/87

0/44

خانواده

تلفیقی

6/82

0/63

مستقیم

تعداد فرزندان

واجشناسی

7/01

0/60

آموزش

فراوانی ترتیب تولد

7/18

0/63

سیکل

آزمون هوش ریون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین
%41/7

 %85در

%66/66

انحراف
استاندارد

سیکل و

خانوادههایی

فرزند

104/60

6/06

%28/33
دیپلم

با  3 ،2و 4
فرزند

اول و
دوم

106/13

5/54

103/20

5/87

104/76

6/22

ابزارهای پژوهش شامل آزمون تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور ،آزمون آگاهی
واجشناسی ،آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون ،آزمون هوش وکسلر و چکلیست
نارساخوانی بود که به توصیف هر کدام میپردازیم.
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آزمون تشخیص خواندن شیرازی -نیلیپور ( :)1383آزمون انفرادی مرکب از آزمون
متنهای خواندنی و آزمونهای تکمیلی است .این آزمون مهارتهای خواندن متن ،تکلیف
خواندن کلمههای بیقاعده و تکلیف خواندن شبه واژهها را ارزیابی میکند .این ابزار
متشکل از سه تکلیف (متن) داستانی ناآشنا با استفاده از کالس اول دبستان است که در
حین اجرای آزمون نوع خطاهای خواندن ،مدت زمان خواندن به ثانیه و پاسخهای کودک
به سواالت درک مطلب بهدقت ثبت و ضبط می شود .سپس بر مبنای نوع خطای خواندن
صفر تا یک امتیاز از  20نمره کسر می شود و نمره دقت خواندن به دست میآید .بهمنظور
محاسبه سرعت خواندن با استفاده از فرمول ( *60زمان خواندن به ثانیه /تعداد کلمات
موجود در متن) تعداد کلمه خوانده شده در دقیقه به دست میآید .احتساب درصد
پاسخهای صحیح درک مطلب نیز از طریق (تعداد سواالت درک مطلب ضربدر 100
تقسیم بر تعداد پاسخ های صحیح) صورت میگیرد .روایی آزمون از طریق فرمهای همتا
تقریبا  ./ 90و اعتبار آزمون در متن های خواندن  ./87و در سرعت و دقت در متنهای
خوانده شده  ./ 94است .از این آزمون جهت تعیین میزان مهارت در خواندن استفاده خواهد
شد (شیرازی و نیلیپور. )1383 ،
آزمون آگاهی واجشناختی :این آزمون توسط سلیمانی و دستجردی ( )1384طراحی
شده و دارای ده خرده آزمون است که مهارتهای اساسی چون آگاهی هجایی ،آگاهی
واحدهای درون هجایی و آگاهی واجی را میسنجد .در اجرا ابتدا نحوه اجرای هر بخش
با کلمات راهنما برای آزمودنی توضیح داده میشود .سپس تصاویر مربوط به آن بخش به
آزمودنی ارائه میشود .درصورتیکه آزمودنی مورد خواسته شده را پاسخ دهد ،امتیاز 1
میگیرد و درصورتیکه پاسخ نداد یا پاسخ غلط داد ،امتیاز صفر میگیرد .پایایی این
آزمون به دو روش آزمون-بازآزمون و آلفای کرونباخ محاسبه شده است .در روش
آزمون-بازآزمون که توسط سازندگان محاسبه شده پایایی  0/90و با آلفای کرونباخ برای
کل آزمون  0/98گزارش شده است .آلفای کرونباخ خرده آزمونها بین  0/84تا  0/96در
نوسان بوده است .از این آزمون جهت سنجش مهارتهای پایهای امال استفاده شد .روایی
مالکی آزمون  0/90و  0/94گزارش شده است.
آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون :آزمون پیشرونده ریون از آزمونهای استدالل کلی
است که یکی از دقیقترین اندازههای هوش عمومی را به دست می دهد .این آزمون از
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جمله آزمون های هوش غیرکالمی است که ریون در انگلستان ساخته است .این فرم دو
مجموعه سوال و دو دفترچه جداگانه دارد .دفترچه اول با  12سوال فقط برای تعیین تفاوت
بین افرادی که دارای هوشهای متفاوتی هستند ،تهیه شده است .درحالیکه دفترچه 36
سوالی تمایز خالصتر و دقیقتر میان افراد را نشان میدهد .فرم  36تصویری آزمون هوش
ریون که اکثر تصاویر آن رنگی است برای کودکان  5تا  10ساله و نیز کودکان کمتوان
ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد پژوهشهای اعتباریابی در کشور انگلستان نشان داده شده
است که اعتبار این آزمون در تشخیص عامل عمومی هوش باالست  ،پایایی این آزمون به
روش ضریب همبستگی دو بار اجرا  0/91به دست آمده که در سطح  0/01معنادار میباشد
(رحمانی و عابدی.)1383 ،
آزمون هوش وکسلر :نسخه فارسی مقیاس هوش وکسلر در سال  1364 -1363زیر
نظر یک گروه از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه شیراز ترجمه و انطباق
داده شد .بهمنظور تعیین پایایی مقیاس ،پایایی آزمون مجدد آزمونها و هوشبهرها و
ضرایب پایایی تصنیفی آزمون های این مقیاس مورد بررسی قرار گرفت .در پایایی آزمون
مجدد و ضرایب پایایی آزمونها  0/44تا  0/94و در پایایی دونیمه کردن ،پایایی آزمونها
 0/42تا  0/98به دست آمده است .در بررسی اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس ویپسی
ضرایب همبستگی هوش بهرهای کالمی ،عملی و کل دو مقیاس به ترتیب  74 ،0/84و
 0/85به دست آمد (شهیم.)1383 ،
چکلیست نارساخوانی :این چکلیست ابزار غربالگری است که برای دانشآموزان
مشکوک به نارساخوانی به کار میرود و در کلینیک اختاللهای یادگیری سازمان آموزش
و پرورش طراحی شده است .این چک لیست  14مورد دارد (هر مورد یک نمره میگیرد)
که معلم کالس مربوط آن را تکمیل میکند ،اگر برای دانش آموزی بیش از  5مورد
عالمت زده شود آن دانشآموز مشکوک به نارساخوانی شناخته میشود .ضریب پایایی
این آزمون برای نمره کل بین  0/41تا  0/95محاسبه شده است (عزیزیان و عابدی.)1383 ،
برنامه مداخله شامل برنامه تلفیقی ،آموزش مستقیم و آگاهی واجشناسی بود که هر سه
برنامه آموزش مستقیم ،آموزش واج شناسی و تلفیقیِ آموزش مستقیم-واجشناسی و حافظه
کاری بر اساس منابع موجود برنامههای تقویت خواندن و بر اساس توصیههای موجود در
برنامههای کریمی و علیزاده ( )1391و تبریزی ( ،)1391آموزش خواندن (سنگری و
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علیزاده ،)1393 ،روشهای تقویت توجه و حافظه (محمودپور 1394 ،و  )1395و
اختاللهای یادگیری (هاالهان؛ لوید ،کافمن ،ویس و مارتینز2005 ،؛  )1391راهبردهای
آموزش مهارتهای زبانی (صفارپور؛  )1378مناسب با کتاب خوانداری پایهی اول
برنامه ای جهت آموزش در جلسات مداخله به تناسب زمان موردنظر جلسات طراحی شد .
برنامه پس از تدوین ،جهت بررسی روایی محتوایی و صوری از نظر  12استاد متخصص در
آموزش و برنامهریزی و نیز آموزگاران پایه اول ابتدایی استفاده شده است .پس از
جمع آوری نظر متخصصین و اعمال تغییرات جزیی برنامه جهت اجرا برای سه گروه در
سیزده جلسه آماده شد (بهمنظور کنترل تاثیر زمان دریافت مداخله بر بهبود مهارتها تعداد
و زمان جلسات مساوی در نظر گرفته شد) .طول مدت هر جلسه از هر کدام از برنامهها برابر
با  80دقیقه بود که بهصورت گروهی توسط معلم آموزش دیده در اتاقهای منبع اجرا شد.
به اهداف و محتوای برنامههای سه گروه در جداول  1تا  3اشاره شده است :
جدول  .2برنامه آموزش مستقیم آگاهی واجی
جلسه

اهداف

محتوا

اول

شناخت نشانههای الفبایی و تلفظ
صحیح آنها

تسلط بر نشانههای زبان فارسی
درک مطلب نگاره خوانی (تصویرهای بزرگ داستانهای
متوالی)
آشنایی با کلمات هم آغاز شنیداری و دیداری با تاکید بر

دوم

شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در
ترکیب حروف و بازیابی
کلمه خوانی

حافظهی کاری.
برای درک مطلب ابتدا درک معنایی کلمه و حتی اگر پدیده
است توضیح آن پدیده مثل باران.

شناخت کلمات هم پایان

هر جلسه استفاده از نوارپخش صداها استفاده از میلههای
صداکشی.
مهارت در تجزیه حروف بهطور معکوس و مستقیم.
مهارت در کلمه خوانی و حروف خوانی

سوم

درک مطلب با ساخت درخت کلمه
مثل دانش؛ دانشمند و دانشگاه
درک معنای دو کلمه مهم اضافه نشده

بتواند در کلمه حرفها را تشخیص دهد
آشنایی با کلمات هم پایان شنیداری دیداری با تاکید بر حافظه
بصری.
تشخیص کلمات بینقطه از نقطهدار
یادگیری نا کلمه از کلمه به کمک صدای مربی و پخش صدا
از طریق نرمافزار
استفاده از قالب نشانهها
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مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف در کلمه
درک مطلب با استفاده از– اجرای پانتومیم و تعریف توسط
چهارم

استفاده از جمله لغات دوکلمهای
جمله دو کلمه خوانی

پنجم

کلمات را بتواند هجی کند
مهارت در خواندن در کلمات
بتواند حرفها در کلمات را بشناسد و
با آن حروف کلمات جدید معنادار
بسازد
آگاهی از نقش حرف در کلمه
خواندن کلمات جدید و درک معنای
آن

ششم

بتواند به طرز صحیح بخش کند
مهارت در ترکیب حروف
مهارت در کلمات سه هجایی
خواندن جمالت سه و چندکلمهای

هفتم

بتواند کلمات ناقص را کامل کند
مهارت در خواندن سه و چند کلمه

دانشآموز –
پانتومیم کلمه و حدس آن کلمه و برگردان حرکات به نشانه و
واج
استفاده از جملهی لغات سه کلمهای

یادگیری هجی کردن (صداکشی)
جابهجایی و جایگزینی ساخت کلمات جدید
پانتومیم دوکلمهای
استفاده از لغات در جمله ،جمله کوتاه ،پرپم خوانی نشانهها

یادگیری بخش کردن با دست یا هجا شناسی
الگوبرداری از روی کلمات مدل
حافظه کاری دیداری
استفاده از جمله کوتاه
استفاده از میلههای صدا کشی
خواندن کلمات سه هجایی
پیدا کردن جفتهای تداعی
تکمیل کلمات ناقص با حروف مناسب
ترکیب درست دو حرف
حافظه کاری تغییرهای چند کلمه دو هجایی
درک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی استفاده از چینههای
رنگی

هشتم

بتواند بعد از شنیدن نشانه قسمت ناقص
کلمه را پر کند

خواندن کلمات سه هجایی

بتواند برای حافظهی دیداری بعد از
دیدن کلمه بدون نگاه به کلمات،
کلمات ناقص را کامل کند

ترکیب درست  3حرف
تشخیص شنیداری و دیداری برای حافظه
کلمات سه هجایی از طریق کارت و صوت

بتواند قسمت کمرنگ کلمه را

تکمیل کلماتی که دو حرف یا بیشتر یا کمتر دارد

بهدرستی پر رنگ کند
بتواند جورچین کلمات را با نشانهی
درست پر کند

مرتب کردن کلمات سه هجایی دیداری
مرتب کردن کلمات سه هجایی شنیداری
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خواندن کلمات چهار هجایی
ترکیب درست  4یا  5حرف

بتواند بعد از شنیدن تشخیص کلمات
نهم

چهار هجایی بهطور شنیداری و
دیداری در بین کلمات ،کلمات
بههمریخته را مرتب کند

برای حافظه کاری تشخیص شنیداری و دیداری کلمات چهار
هجایی از طریق صوت
حافظهی دیداری مرتب کردن کلمات
حافظه شنیداری مرتب کردن شنیداری استفاده از نرمافزار
پخش کلمات  2و  3هجایی استفاده از میلهی صدا
تکمیل کلماتی که سه حرف آنها ناقص است
خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
پرسش از سواالت متنی
مرتب کردن
حافظه دیداری
مرتب کردن کارتهای شنیداری

معنای کلمات داستان را بداند
بتواند به سواالت متن بهدرستی پاسخ
دهم

یازدهم

دوازدهم

59

دهد
بتواند جمالت بههمریخته را مرتب
کند

خواندن متن کوتاه و پرسش از سواالت
حافظه کاری شنیداری :پرسش و پاسخ با متن شنیدهشده

بتواند کلمات خواسته شده را از متن
پیدا کند

حافظه کاری دیداری :دنبال کلمات موردنظر در متن پرسشی
بگردد

بتواند پرسشی از متن را پاسخ دهد و
بریل خوانی کند و کلمات بازیابی

خواندن متن بلند -بریل خوانی کلمات برای تقویت حافظهی
شنیداری و بازیابی کلمه –مرتب کردن اجزا بههمریخته

شده را بنویسد

جمالت
حافظه کاری سواالت از درک مطلب دیداری ،دنبال کلمات و

سیزدهم

درک مطلب
حدس زدن پایان

جلسه

اهداف

پرسش در داستان بگردد .داستانی که بهطور صوتی پخش
میشود کودک باید آن را تعریف کند و دوباره متن را
برگردان کند بهطور شنیداری و دیداری بازیابی کند.

جدول  .3برنامه آگاهی واجی
محتوا
تسلط بر نشانههای شناخت کلمات بینقطه و با نقطه

اول

دوم

شناخت نشانههای الفبایی و تلفظ صحیح آنها
شناخت واج در کلمه استفاده از رمزگذاری
برای یادگیری نشانههای الفبای فارسی بتواند

زبان فارسی؛ نشانهشناسی و ترمیم اشتباهات؛ تشخیص
نشانههای موجود در کلمه؛ شناخت کلمات بینقطه و
نقطهدار؛ مهارت صداکشی؛ تشخیص واج آغازین؛

بهدرستی صداکشی کند حافظهی دیداری
حافظهی شنیداری برای درک مطلب معنای
کلماتی که یاد میگیرد میآموزد دیداری

یادگیری کلمات آغازین یادگیری با کارت؛ کشیدن
ستونهای مقایسهای برای واجهایی که صدای یکسان
و نوشتار متفاوت دارند .نوشتن با گل سفال یا
خمیربازی یا جعبهی شن.

شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در ترکیب

آگاهی از نقش واج در کلمه .اطمینان از شناخت نشانه
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حروف و بازیابی کلمات
کلمه خوانی

های فارسی؛ تشخیص کلمه در جمله؛ تشخیص هجا:
باید صامت و مصوت و ترکیب آن را بشناسد هجا در
کلمات دوهجایی.

سوم

چهارم

شناخت کلمات هم پایان برای حافظهی کاری
بهصورت شنیداری-صداکشی (انگشتی)
بهصورت دیداری .دانشآموز کارت را ببیند

افزودن واج و واج-آگاهی از چگونگی ترکیب واج
در کلمات؛ بتواند بین کلمات سه -چهار هجایی؛
ناکلمه خوانی و صداکشی آنها؛ تشخیص ناکلمه از

و واجها را تشخیص دهد .بازی با نشانهی آخر
کلمه و نشانهی آغاز کلمه .ساخت کلمات
جدید برای درک مطلب درک .با معنای کلمه
جدید بتواند کلمات
جدید با افزودن واج بسازد.

کلمه؛ حافظهی کاری :بهصورت دیداری چند کارت
به دانشآموز از کلمه و ناکلمه به دانشآموز داده
میشود تا از هم تشخیص دهد و همینطور شنیداری.
درک مطلب :وسایل شغل افراد را به مشاغل وصل
میکند.

شناخت درست اجزای جمله-ونقشهر
قسمت -برای حافظهی کاری دیداری.

تشخیص واج درکلمات  5هجایی
مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف

مهارت در تجزیه حروف بهطور معکوس و
مستقیم.

در کلمه
برای درک مطلب –اجرای پانتومیم و تعریف توسط

شنیداری به غیر از دیداری (شفاهی)
مهارت در کلمه خوانی و حروف خوانی
بتواند در کلمه حرفها را تشخیص دهد
کلمات را بتواند هجی کند –مهارت در

پنجم

خواندن در کلمات-
بتواند حرفها در کلمات را بشناسد– کلمات
جدید معنادار بسازد -
آگاهی از نقش حرف در کلمه
خواندن کلمات جدید و دانستن درک معنای

دانشآموز– پانتومیم کلمه و حدس آن کلمه و
برگردان حرکات به نشانه و واج
استفاده ازجملهی لغات سه کلمهای –حذف واج آخر
یادگیری هجی کردن (صداکشی )
جابهجایی و جایگزینی ساخت کلمات جدید؛
تشخیص کلمه از نا کلمه
پانتومیم دوکلمهای؛
استفاده از لغات در جمله کوتاه

آن

ششم

هفتم

بتواند به طرز صحیح بخش کند
مهارت در ترکیب حروف
مهارت در کلمات سه هجایی

یادگیری بخش کردن با دست یا هجاشناسی
الگوبرداری از روی کلمات مدل
برای حافظه کاری دیداری

خواندن سه و چند کلمهای

استفاده از لغات در جمله کوتاه

بتواند کلمات ناقص را پر کند
مهارت در خواندن سه و چند کلمه برای
درک مطلب معنای کلمات جدید ساختهشده

خواندن کلمات  4هجایی
ترکیب واجهای جداگانه برای ساخت کلمه
تکمیل کلمات ناقص با حروف مناسب

در لغتنامهی خود -برای حافظهی کاری -لمس
بریل کلمات برجسته -بهصورت دیداری
بنویسد بهصورت شنیداری بازی اعدادمستقیم -

ترکیب درست دو حرف
حافظه کاری تغیرهای چند کلمه دو هجایی
درک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی
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معکوس
بتواند بعد از شنیدن نشانه قسمت ... ... ...کلمه
را پر کند

هشتم

بتواند برای حافظهی دیداری بعد از دیدن
کلمه بدون نگاه به کلمات بعد از. ...
بتواند کلمات ناقص را پر کند
بتواند قسمت کمرنگ کلمه را بهدرستی پر
رنگ کند
بتواند جورچین کلمات را با نشانهی درست
پر کند

نهم

تشخیص واج درکلمات دوبخشی -خواندن کلمات
سه هجایی –درک مطلب کلمات دو بخشی -بازی
اعداد معکوس  3-تایی-شنیداری -دیداری -برای
حافظهی کاری نیمهی دیگر را پر کردن
تشخیص کلمات دوبخشی –درک مطلب همان
کلمات -----بریل خوانی برای تقویت حافظهی
کاری

بتواند در کلمات سه بخشی واج را شنیداری و

تشخیص واج درکلمات  3بخشی-خواندن کلمات 3
هجایی –درک مطلب کلمات  3بخشی-تعویض واج
اول -وسط -آخر -

دیداری تشخیص دهد در بین کلمات به. ... ...
بتواند کلمات بههمریخته را مرمت کند

ترکیب درست 4یا  5حرف
برای حافظه کاری تشخیص شنیداری و دیداری
کلمات چهار هجایی از طریق صوت
حافظهی دیداری – مرتب کردن کلمات
حافظه شنیداری مرتب کردن شنیداری

برای درک مطلب معنای کلمات داستان را
دهم

بداند
بتواند به سواالت متن بهدرستی پاسخ دهد
بتواند جمالت بههمریخته را مرتب کند 10
کلمهی ناقص را کامل کند

تکمیل کلماتی که یک حرف آنها جا افتاده
خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
پرسش از سواالت متنی
مرتب کردن حافظه شنیداری تلفن بازی
پر کردن کلمات با  2جای خالی

یازدهم

بتواند کلمات با  2جای خالی را پر کند
بتواند کلمات خواسته شده را از متن پیدا کند

خواندن متن کوتاه
پرسش از سواالت برای حافظه کاری با صدای
شنیدهشده
برای حافظه کاری دیداری دنبال کلمات موردنظر در
متن پرسشی

دوازدهم
و
سیزدهم

حافظه کاری شنیداری پرسشی از متن
بتوانند با برداشتن نوشتار کلمه آن را ذهنی
هجی کنند و دیداری روی کارتها جداجدا
بسازند

خواندن متن با صدای بلند
برگزاری نمایشگاه خواندن از زیرنویسهای اسباب و
وسایل بازی
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جدول  .3برنامه آموزش تلفیقی
جلسه

اهداف

اول

دانشآموز حروف را بشناسد و تلفظ صحیح
آن را بداند در جدول نشانهی موردنظر را بیابد
و بتوانند نشانههای موردنظر را بسازد یا بنویسد

محتوا
تسلط بر نشانههای زبان فارسی و رمزگذاری ترمیمی.
روی جعبهی شنهای رنگی نشانهها را بنویسد یا با
سفال یا خمیر نشانهها را بسازد .برای درک مطلب
کلمات جدید را در لغتنامه بنویسد.
بازی اعداد مستقیم و معکوس بهصورت دیداری و
شنیداری و ستونهای مقایسه همخوانها و غیره از نظر
شکل ،تقویت الگودهی و بازخورد.

شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در ترکیب

دوم و
سوم

حروف و بازیابی.
تاکید بر پیدا کردن کلمات هم آغاز
کلمه خوانی
بتواند پیام هر نگاره را دریابد و بازگو کند
شناخت کلمات هم پایان
بازیابی کلمه
بتواند از بین کلمات پخش شده از نرمافزار
کلمات  2و  3هجایی را تشخیص دهد.

تشخیص کلمات موجود در متن آگاهی از چگونگی
تشکیل جمله اجزای جمله ،نقش شناسایی کلمات هم
آغاز شنیداری و دیداری با تاکید بر حافظهی کاری
برای درک مطلب ابتدا درک معنای کلمه و حتی اگر
پدیده است توضیح آن پدیده مثل باران
آشنایی با صامتها و مصوتها
آشنایی با کلمات همپایان شنیداری -دیداری با تاکید
بر حافظه دیداری .آشنایی با حرف در کلمه و ساخت
کلمه از حروف بههمریخته تقویت الگودهی و
بازخورد استفاده از نرمافزار پخش موسیقی نگاره
خوانی

مهارت در تجزیه حروف بهطور معکوس و
چهارم

مستقیم مهارت در کلمه خوانی و حروف
خوانی
بتواند در کلمه حرفها را تشخیص دهد.
بتواند در تشتکهای مشابه واجها را بنویسد

پنجم

کلمات را بتواند هجی کند –مهارت در
ترکیب حروف  -خواندن در کلمات.
بتواند حرفها در کلمات
کلمات جدید معنادار بسازد.
آگاهی از نقش حرف در کلمه
خواندن کلمات جدید و دانستن درک معنای
آن

مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف
در کلمه
برای درک مطلب – اجرای پانتومیم و تعریف توسط
دانشآموز – پانتومیم کلمه و حدس آن کلمه و
برگردان حرکات به نشانه و واج
استفاده از جملهی لغات سه کلمهای
یادگیری هجی کردن (صداکشی) به کمک میلههای
صداکشی
جابهجایی و جایگزینی ساخت کلمات جدید
پانتومیم دو کلمهای
استفاده از جمله لغات-جمله کوتاه -
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بتواند به طرز صحیح بخش کند
ششم

هفتم

هشتم

مهارت در ترکیب حروف برای ساخت کلمه
مهارت در کلمات سه هجایی
خواندن سه و چند کلمهای

بتواند کلمات ناقص را تکمیل کند
مهارت در خواندن سه و چند کلمه

بتواند بعد از شنیدن نشانه ،کلمه را تکمیل کند
تقویت حافظه دیداری :بعد از دیدن کلمه،
بدون نگاه به کلمه بتواند کلمات ناقص را
تکمیل کند
بتواند قسمت کمرنگ کلمه را بهدرستی پر
رنگ کند
بتواند جورچین کلمات را با نشانهی درست پر
کند بتواند کلمهی بههمریخته را بازیابی کند
بتواند بعد از شنیدن تشخیص کلمات چهار

نهم

دهم

یازدهم
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کامل کردن کلمات ناقص برای درک مطلب و دانستن
معنای آن کلمات برای حافظه شنیداری و دیداری
مرتب کردن کلمات بههمریخته بهطور نوشتاری
(دیداری) و شفاهی (شنیداری)
الگوبرداری از روی کلمات نمونه
حافظه کاری دیداری
استفاده از جمله کوتاه لغات
خواندن کلمات سه هجایی
پیدا کردن جفتها
تکمیل کلمات ناقص با حروف الزم
ترکیب درست دو حرف
حافظه کاری -تغییرهای چند کلمه  3هجایی-
درک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی
مرتب و یا کامل کردن کلمات ناقص به کمک
حافظهی دیداری یا حافظه شنیداری از طریق پخش
نوار
ترکیب درست  3حرف
تشخیص شنیداری و دیداری برای حافظه
کلمات سه هجایی از طریق کارت و صوت
تکمیل کلماتی که دو حرف یا بیشتر کم دارد
مرتب کردن کلمات سه هجا یا دیداری
مرتب کردن کلمات سه هجایی شنیداری
خواندن کلمات چهار هجایی
ترکیب درست  4یا  5حرف با پرچمهای نشانه

هجایی بهطور شنیداری و دیداری در بین
کلمات تشخیص دهد
بتواند کلمات بههمریخته را مرتب کند

تقویت حافظه کاری تشخیص شنیداری کلمات چهار
هجایی از طریق صوت
حافظهی دیداری مرتب کردن کلمات
حافظه شنیداری مرتب کردن شنیداری

بتواند هجا در کلمه را تشخیص بدهد
معنای کلمات داستان را بداند
بتواند به سواالت متن بهدرستی پاسخ دهد

تجزیه هجا درکلمات چهارهجایی
خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
پرسش از سواالت متنی

بتواند جمالت بههمریخته را مرتب کند

حافظه دیداری و شنیداری با مرتب کردن کارت

بتواند واج را در کلمه شناسایی کند
کلمات خواسته شده را از متن پیدا کند

تجزیه واج درکلمات  4هجایی خواندن متن کوتاه
تجزیه واج درکلمات  5هجایی
حافظه کاری :پرسش و پاسخ از متن شنیدهشده
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حافظه دیداری :دنبال کلمات موردنظر در متن پرسشی
بتواند واجها را جابهجا کند و آن را بازیابی
دوازدهم

کند و برای درک مطلب به سواالتی از متن
داستان پرسیده میشود بتواند پاسخ دهد حافظه
کاری شنیداری پرسشی از متن

جابهجایی و تغییر واج درکلمات  3هجایی خواندن
بازیابی کلمه در متن بلند.
نوشتن جمالت  3تا  4کلمهای.
مرتب کردن و بازیابی آنها تقویت تمرین الگودهی و
بازخورد استفاده میشود
ترکیب واج برای کلمات  4و  5هجایی حافظه کاری

سیزدهم

بتواند واجها را با هم ترکیب کند
درک مطلب :حدس زدن پایان داستان تعویض
شخصیتهای داستان.

سواالت از درک مطلب دیداری
دنبال کلمات و پرسش از متن باشد
برای درک مطلب از طریق نرمافزار صدا پخش میشود

بازی اعداد معکوس و مستقیم را درست انجام
دهد

کودک به کمک حافظهی شنیداری برگردان میکند و
برای بخش دیداری فیلم صامت پخش میشود کودک
با حدس و لبخوانی پی به پیام میبرد.

جهت اجرای پژوهش پس از انتخاب منطقه مناسب به روش در دسترس برای
نمونه گیری یک دبستان دخترانه ابتدایی با هشت کالس اول با  126دانش آموز انتخاب و از
معلمان پایههای اول خواسته شد تا تمام دانشآموزان خود را بر اساس چکلیست
نارساخوانی که توسط کلینیک اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش طراحی شده
است را ارزیابی و دانشآموزان با عالئم مشکل خواندن را معرفی کنند .در این مرحله 70
دانشآموز توسط معلمان معرفی شدند .سپس برای دانشآموزان غربالشده آزمون ریون
رنگی اجرا شد و دو دانشآموز که بر اساس نتایج ریون سطح هوشبهر پایینتر از بهنجار
داشتند حذف شدند .عالوه بر این دانشآموزانی که دارای مشکالت رفتاری بودند و یا در
حضور والدین خود بهراحتی میخواندند ولی معلمهایشان شکایت از ناتوانی در ارتباط
برقرار کردن و خواندن در کالس داشتند نیز حذف شدند .در نهایت پروندهی
دانشآموزانِ معرفیشده بررسی شد و از لحاظ سطح سواد والدین و موقعیت –اقتصادی
همتا شدند .پس از تشکیل گروهها آزمون تشخیصی خواندن و آزمون آگاهی واجی و
حافظهی کاری بهعنوان پیشآزمون اجرا شد و هر گروه در  15جلسه مداخله مناسب با
برنامه دریافت کرد و در پایان دادههای پسآزمون و پس از یک ماه نیز نمرات پیگیری با
استفاده از آزمون های یاد شده جمعآوری شد.
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یافتههای پژوهش
از لحاظ عوامل درونگروهی ،سه نمره سنجش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری و از
لحاظ عوامل بین گروهی  4گروه ( 3گروه آزمایش و  1گروه گواه) وجود دارد .برای
نمایش روشنتر و دستیابی به نتایج مداخله ابتدا شاخصهای توصیفی متغیرهای وابسته
پژوهش ارائه میشود.
جدول  .4شاخصهای توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش
پیشآزمون
متغیر

مستقیم

 3گروه

میانگین

آموزش
مستقیم

11/13

2/09

12/33

2/25

واجشناسی

12/80

2

16/13

3/11

18/20

2/83

تلفیقی

10/33

2/66

13/80

2/11

15/86

1/92

کنترل

11/40

1/72

13/66

2/74

13/46

1/18

10/13

2/53

12/86

2/72

13/06

2/46

واجشناسی

10/06

2/71

13/20

2/59

13/80

2/27

تلفیقی

9/40

2/19

14/66

2/71

14/80

2/36

9/60

2/89

10/26

2/63

10/13

2/29

کنترل
آموزش

187/80

15/94

146/86

11/51

146/86

11/03

واجشناسی

189/73

19/11

139

13/32

138/53

12/61

تلفیقی

196/46

10/47

144/13

10/71

139/93

10/34

کنترل

189/53

18/25

171/53

14/26

168/46

15/19

8/33

1/63

12

1/19

12/80

1/47

واجشناسی

8/13

1/45

13/73

1/43

14/33

1/58

تلفیقی

7/33

1/49

15/20

1/78

15/53

1/30

کنترل

8/06

1/62

8/86

1/88

9/46

1/80

آموزش
مستقیم

7/86

2/26

10/06

2/15

11/53

2/09

واجشناسی

6/06

2/05

8/46

1/95

10/80

2/11

تلفیقی

5/20

1/20

10/66

1/49

13/13

1/50

مستقیم
زمان
خواندن

آموزش
مستقیم
خواندن

دقت
خواندن

درکمطلب

استاندارد

استاندارد

13/93

مستقیم
حافظه

استاندارد

میانگین

میانگین

انحراف

9/42

آموزش

معکوس

انحراف

پسآزمون
انحراف

پیگیری
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نمره کل واجشناسی

کنترل

7/66

2/19

8/66

2/16

10/33

1/95

آموزش
مستقیم

52/20

5/37

65/73

3/86

72/40

3/85

واجشناسی

44/60

8/09

75/46

5/64

79/73

5/36

تلفیقی

49/73

5/16

74/93

3/32

82/13

5/16

کنترل

51

4/34

54/66

4/04

58/66

4/79

توجه به میانگینهای به دست آمده در نمرات خواندن ،واج شناسی و حافظه نشان
میدهد در تمامی گروهها نمرات پس از مداخله و پیگیری نسبت به سنجش پیشآزمون
بهطور معناداری تغییر کرده است؛ ولی در گروه گواه تغییر نمرات معنادار نیست .جهت
بررسی اثربخشی برنامه آموزش مستقیم ،واجشناسی و تلفیقی بر مهارتهای روانخوانی و
حافظه دانش آموزان نارساخوان از طرح اندازهگیریهای مکرر و تحلیل واریانس
چندمتغیره آمیخته یا تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره بین گروهی -درون گروهی
استفاده شده است .با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک به بررسی توزیع پراکندگی متغیرها
پرداخته شده است که اندازه آزمون شاپیرو -ویلک برای هیچیک از متغیرها دارای مقدار
معنادار آماری نیست .این نتیجه دال بر طبیعی بودن توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش
است .همچنین برای بررسی همسانی ماتریس کوواریانسها از آزمون باکس استفاده شد
که نتایج آزمون باکس نیز حاکی از برقراری این پیش فرض بود  .همچنین ،با بررسی
آزمون لوین در مورد تساوی واریانسهای خطا ،فرض تساوی واریانسها رعایت شد و
واریانس خطای متغیر وابسته در گروهها مساوی بود .بنابراین مفروضه استفاده از تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر رعایت شده است .برای تحلیل دادهها ابتدا آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر با عامل درون موردی اندازهگیری نمره روانخوانی ،درک
مطلب و حافظه در سه بار متوالی و عامل بین موردی گروه انجام شد که نتایج آن نشان داد
نمرات در سه زمان با هم تفاوت دارند ( .)p=0/001این نتایج بیانگر اثربخشی برنامههای
مداخله در بهبود روانخوانی  ،درک مطلب و حافظه است .بنابراین آزمون چند مقایسهای
نشان داد که در سنجش پس از مداخله و پیگیری در مقایسه با سنجش پیش از مداخله
میزان روانخوانی ،درک مطلب و حافظه بهطور معناداری تغییر کرده است .توان آماری 1
نیز حاکی از دقت معناداری این تاثیرات است.
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازهگیریهای مکرر برای اثرات بین گروهی و
تعاملی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

مداخله گروهی

تاثیر بین گروهی

عامل مکرر

ارزش

ضریب F

درجه آزادی فرض
شده

درجه آزادی خطا

معناداری

حجم اثر

روانخوانی

عامل

تعامل گروه و

تلفیقی

توان آماری

برنامه

0/06

163/72

4

222

0/00

0/47

عامل مکرر

برنامه
تلفیقی

حافظه فعال

برنامه
تلفیقی

آگاهی

عامل

تلفیقی

مطلب

تعامل گروه و

برنامه

درک

0/25

18/10

12

222

0/00

0/49

0/05

220/43

2

27

0/000

0/94

عامل مکرر

0/16

68/35

2

27

0/000

0/83

0/16

41/28

4

110

0/000

0/60

عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

0/35

18/37

4

110

0/000

40

0/06

14/36

20

94

0/000

0/75

1
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عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

آموزش
مستقیم

حافظه فعال

آموزش
تلفیقی

آگاهی

عامل

آموزش
مستقیم

درک
مطلب

تعامل گروه و

آموزش
مستقیم

روانخوانی

0/138

7/94

20

94

0/000

0/62

0/142

45/36

4

110

0/000

0/62

عامل مکرر

0/473

12/50

4

110

0/000

0/31

0/119

99/98

2

27

0/000

0/88

عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

0/78

3/60

2

27

0/041

0/211

0/34

19/27

4

110

0/000

0/412

عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

0/69

5/43

4

110

0/000

0/165

0/06

13/23

20

94

0/000

0/738

عامل

تعامل گروه و

0/17

6/48

20

94

0/000

0/58
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عامل مکرر

آگاهی
واجی

حافظه فعال

آگاهی
واجی

آگاهی

عامل

آگاهی
واجی

درکمطلب

تعامل گروه و

برنامه
تلفیقی

روانخوانی

0/12

50/50

4

110

0/000

69

0/64

عامل مکرر

0/31

21/65

4

110

0/000

0/441

0/10

118/83

2

27

0/000

0/89

عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

0/62

8/27

2

27

0/002

0/380

0/25

27/28

4

110

0/000

0/49

عامل

تعامل گروه و

عامل مکرر

0/52

10/33

4

110

0/000

0/273

0/03

19/78

20

94

0/000

0/80

عامل

تعامل گروه و

0/08

11/82

20

94

0/000

0/71

بررسی نتایج کرویت موچلی ( )p=0/001نشان میدهد و حاکی از برقراری شرط
کرویت را -همانگونه که آمارههای چندمتغیره نیازمند رعایت کرویت نیستند  -رد میکند
و لذا با عدم فرض کرویت ،از آزمون تصحیح گرین-هاوس گایزر برای انجام آزمون
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عامل نمره روانخوانی ،درک مطلب و حافظه در سه بار اندازهگیری و در مورد اثرات
آزمودنیها استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  5وجود تفاوت معنادار آماری بین 3
بار اندازهگیری را تایید میکند ( .)p=0/001بر اساس جدول  3بین نمرههای عامل (پیش از
مداخله ،پس از مداخله و پیگیری) در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری به دست آمد
( )p=0/001و نیز تعامل بین نمرههای عامل (پیش از مداخله ،پس از مداخله و پیگیری) و
گروهها در روانخوانی ،درک مطلب و حافظه معنادار بود ( .)p=0/001یعنی هر سه برنامه
در بهبود متغیرهای وابسته موثر بودهاند .عالوه بر این آزمون چند مقایسهای نشان داد که در
سنجش پس از مداخله و پیگیری در مقایسه با سنجش پیش از مداخله مهارتها بهطور
معناداری افزایش یافته و توانستهاند روند رو به بهبود خود را حفظ کنند.
جدول  .6خالصه تجزیه و تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر
متغیر وابسته

مراحل
زمان
خطا

تلفیقی

مستقیم

منابع
تغییر

روانخوانی

مراحل
زمان
خطا
مراحل
زمان
خطا

واجی

مراحل
زمان
خطا

تلفیقی

مراحل
مستقیم

درک مطلب

واجی

تلفیقی

حافظه
مستقیم

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

17673/64

1/10

15961/91

121/26

2040/35

15/50

131/62

11920/04
1345/28

1/19
16/66

10001/38
80/72

17318/93
2641/73

1/04
14/55

16654/76
181/45

91/78

494/53

1/86

265/14

195/21

35/64

26/11

1/35

102/17
25/82

1/33
18/63

123/86

معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

اندازه
اثر
0/89

0/898

0/868

0/933

76/78
1/38

55/39

0/000

0/798

مراحل
زمان
خطا

168/04
31/95

1/56
21/87

107/53
1/46

73/62

0/000

0/840

مراحل
زمان

234/53
46/13

1/68
23/53

139/51
1/96

71/17

0/000

0/836

زمان
خطا
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خطا
مراحل
زمان

مستقیم

59/20

1/43

41/27

83/46

28/08

4/15

222/71
78/62

1/20
16/90

184/44
4/65

39/65

284/57
66/08

1/25
17/60

226/28
3/75

60/28

مراحل
زمان
خطا

80/57
40/75

17/86
18/90

59/68
2/15

27/67

مراحل
زمان
خطا

120/57
50/08

1/27
17/86

226/28
2/80

33/70

8683/20
424/80

1/45
20/39

5960/24
20/82

286/16

3178/17

1/49

2130/16

214/48

20/88

10/26

11026/53
440/13

1/29
18/09

8529/68
24/31

خطا
مراحل
زمان
خطا

واجی

مراحل
زمان

تلفیقی

خطا
مستقیم

حافظه
غیرمستقیم

واجی

مراحل
تلفیقی

مستقیم

زمان
خطا
واجشناسی

مراحل
زمان
خطا

واجی

مراحل
زمان
خطا

9/93

207/44

350/73

0/002

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/415

0/739

0/812

0/664

0/70

0/95

0/937

0/962

نتایج جدول  6نشان میدهد در رابطه با عامل درون گروهی مقدار  Fمحاسبه شده
برای اثر مراحل (پیشآزمون  ،پسآزمون و پیگیری) در سطح کوچکتر از  0/01معنادار
است .در نتیجه بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری خواندن تفاوت
معنادار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنیبهمنظور بررسی تفاوت بین میانگینها
محاسبه شد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .7نتایج مقایسه دوتایی با آزمون تعقیبی بونفرنی
متغیر وابسته

واجشناسی

درک مطلب

روانخوانی

حافظه مستقیم

حافظه معکوس

خطای استاندارد

گروه 2/1

تفاوت میانگینها

تلفیقی  -مستقیم

*9/20

0/000

تلفیقی -کنترل

*20/66

0/000

واجی -مستقیم

*9/73

واجی -کنترل

*20/80

0/000

مستقیم-کنترل

*11/06

1/57

تلفیقی  -واجی

*2/20

تلفیقی  -کنترل

*2

0/04

تلفیقی -کنترل

*- 18/60

0/50

واجی -کنترل

*- 26/86

مستقیم -کنترل

*- 20/40

0/000

تلفیقی  -واجی

*-2/33

0/04

واجی  -مستقیم

*3/80

واجی -کنترل

*3/73

0/000

تلفیقی  -کنترل

*4/40

0/000

واجی -کنترل

*2/93

تلفیقی -کنترل

1/80

1/57

0/71

4/69

0/84

0/973

سطح معناداری

0/000

0/02

0/000

0/000

0/02
0/000

بر اساس جدول  7موثرترین روش در واجشناسی و حافظه مستقیم اول روش تلفیقی
سپس واجی و در نهایت آموزش مستقیم ،روش تلفیقی در درک مطلب نیز اثرگذار است؛
اما چنین اثرگذاری در روانخوانی و حافظه معکوس دیده نمیشود .یعنی در روانخوانی و
حافظه کاری هیچکدام از روشها بر دیگری برتری ندارند.
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بحث و نتیجهگیری
خواندن دربردارنده دو مولفه اصلی رمزگشایی و درک مطلب است .رمزگشایی جنبه
مکانیکی تبدیل حروف چاپ شده به زبان گفتاری یا به معادلهای زبان گفتاری است و
درک مطلب به جنبه سطح باالتر خواندن اشاره دارد که از طریق آن ،افراد معانی را از زبان
استنباط میکنند (هاالهان ،لوید ،کافمن ،ویس و مارتینز ،2005 ،ترجمه علیزاده و
همکاران .)1390،هدف این پژوهش تدوین و برنامه تلفیقی آموزش مستقیم -واجشناسی و
حافظه کاری و تعیین اثربخشی آن بود تا بتوان در یک جلسه هم مهارتهای حافظهای و
هم مهارتهای واج شناختی را هدف قرار داد و بدین وسیله به دانشآموز با مشکالت
خواندن کمک کرد تا در جلسات معدود و مشخص بر ضعفهای خود غلبه کند.
بر اساس یافتهها ،موثرترین روش در مهارت واجشناسی ،روش تلفیقی بود که با نتایج
نیکومحمدی ،علیزاده ،کریمی و همکاران ( )1394در بهبود واجشناسی ناهمسو است .این
تفاوت میتواند ناشی از ویژگیهای برنامه تلفیقی باشد که همزمان هدف قرار دادن
واجشناسی و حافظه کاری بازخورد صریح نیز ارائه میکند .والنتینو ،فلچر ،اسنولینگ و
اسکنلون  )2004( 1با مرور پژوهشهای چهار دهه به این نتیجه رسیدهاند که نقایص
واجشناختی نسبت به سایر علل نارسا خوانی سهم بیشتری دارند و مداخله-های واجشناختی
میتوانند حتی به عنوان آموزشهای پیشگیریکننده از مشکالت خواندن عمل کنند .عالوه
بر واجشناسی که بهطور صریح به آموزش واجشناسی میپردازد ،سالهاست که گفته
میشود آموزش مستقیم نهتنها باعث کاهش خطاهای واجشناختی دانشآموزان بلکه اثر
پایاتری هم در بهبود مهارتهای واجشناختی دارند (کانیگام 1990 ،2؛ ریدر ،تانمر و
گرینی  .)2008 ،3عالوه بر محتوای واجشناختی و آموزش مستقیم برنامه تدوین شده
همزمان تالش در افزایش ظرفیت حاف ظه کاری هم دارد که بر اساس نتایج آلووی،
گدرکول ،آدامز و ویلیس  4و همکاران ( )2005و بدلی ( )2003ظرفیت و توانایی حافظه
کاری و مهارت واجشناختی همراه هم می توانند رشد کنند و هر دو از مهارتهای اساسی

1. Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon
2. Cunningham
3. Ryder, Tunmer, & Greaney
4. Alloway, Gathercole, Adams, Willis & etal
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یادگیری خواندن هستند .مورا ،سیموئز و پریرا ( )2015هم رشد حلقه واجی و ظرفیت
اعداد معکوس را در بهبود خواندن و هجی کردن موثر دانستهاند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر موثرترین روش در ارتقای حافظه کاری روش تلفیقی
است .بررسیها نشان میدهند بیشتر پژوهشهای مرتبط با ارتقای عملکرد حافظه منحصر به
برنامههای مداد-کاغذی و رایانهای منحصر میشوند که با تمرینهایی چون استفاده از
تصویرسازی ،یادآوری ارقام و نامیدن اشیاء اقدام به مداخله در حافظه کاری میکنند
(ویت  .)2011 ،1هرچند به نظر میرسد که این برنامهها توان اثرگذاری غیرمستقیم را بر
حافظه کاری دارند ،اما همانطور که نتایج این پژوهش نشان میدهد تمرینهای
2

واجشناسی نیز توانایی افزایش ظرفیت حافظه کاری را دارند .بر اساس الگوی بدلی و هیچ
( )1974ازآنجاکه حلقه واجی از اجزای تشکیلدهنده حافظه کاری محسوب می-شود ،این
اثرگذاری قابل تبیین است  .توانایی افزایش ظرفیت حافظه کاری با تمرینهای واجشناسی با
نتایج پارک ،ریتر ،المباردینو ،ویسرت و شرمن ( )2013همسو است .عالوه بر اینکه
(میلویدسکی  )2009 ،3گزارش کرده است که توانایی واجشناسی و حافظه کاری رابطه
مثبت معنادار دارند.
بر اساس یافتهها روش تلفیقی بر درک مطلب نیز اثرگذار است ،این یافته با شیویتز و
فلچر ،هاالهان ،سیمیدر  4و همکاران ()1999؛ فورمن ،فرانسیس ،فلتچر ،اسکاتاشنایدر و
مهتا )1998( 5؛ دویتز ،جونز و لی  )2009( 6و کریمی ،علیزاده و سلیمانی ( )1392ناهمسو
است که روش واج شناسی را در بهبود درک مطلب موثر گزارش کردهاند .این ناهمسویی
میتواند ناشی از محتوای متفاوت برنامه طراحی شده نسبت به سایر روشهای ترکیبی
باشد؛ از جمله گنجاندن تمرینهای واجشناسی و تقویت حافظه در محتوای تمرینهای
تقویت درک مطلب .آموزش واجشناسی روانخوانی را بهبود میبخشد وجود حافظه
کاری قوی از نیازهای اساسی درک مطلب است که غالبا در برنامه های معمول آموزش
خواندن یا درک مطلب نادیده گرفته میشود؛ درحالیکه خواندن فرایندی کامال شناختی

1. Witt
2. Baddeley, Hitch
3. Milwidsky
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5. Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider, & Mehta
6. Dewitz, Jones, & Leahy
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و متاثر از کارکردهای عالی شناختی چون حافظه کاری است  .خواننده جهت درک موفق
مطلب خوانده شده باید بتواند مفهوم جمله پیشین را در ذهن نگه دارد و آن را به مفهوم
1

فعلی و جدید پیوند بزند که حافظه کاری میتواند این وظیفه را بر عهده بگیرد .گراوز
( )1986و جرمن ،رینولدز و سوانسون  )2012( 2نیز جهت بهبود درک مطلب دانشآموزان
نارساخوان آموزش مستقیم خواندن و روشهای شناختی مشتمل از بازداری و حافظه
کاریرا تلفیق کرده و توانستهاند به دانشآموزان نارساخوان کمک کنند .

بر اساس نتایج پژوهش حاضر آموزش تلفیقی بر روانخوانی اثرگذار نبود .این یافته با
4

یافتههای الیس و بتون  )1993( 3و الولت ،السرنزا ،بوردن ،فریجیتزر و استینباخ و دپالما
( )2000ناهمسو است که آموزش مستقیم مهارتهای واجشناسی را روش ترمیم کاملی
برای آموزش خواندن معرفی کردهاند .الیس در بررسی آزمایشی عملکرد خواندن در چهار
گروه با سه روش آزمایش آموزش خواندن-دیدن (مبتنی بر حافظه) ،آموزش آگاهی
واج شناختی و گروه ترکیبی از دو روش و گروه کنترل به این نتیجه رسیده است که گروه
آموزش ترکیبی عملکرد بهتری از سایر گروهها داشت .این یافته احتماال میتواند ناشی از
زمان کوتاه برنامه و عدم وجود تمرینهای کافی در زمینه تقویت حافظه بهطور کلی باشد .
عدم پپیشرفت در زمان محدود میتواند ناشی از عدم کفایت زمان آموزش باشد .اسالوین
لیک ،چامبرز ،چانگ و دیویس  )2009( 5با مرور پژوهشهای مداخلهای در روانخوانی
بیان کردهاند که تمرینهای مکرر روزانه بر بهبود روانخوانی موثرتر از تمرینهای دورهای
وابسته به ابزار است .علت احتمالی دیگر میتواند ناشی از این باشد که روانخوانی بیش از
نیاز به واجشناسی به خزانه واژگان دیداری نیاز دارد تا موجب شود دانشآموز واژگان را
پیش از هجی کردن بازشناسی کرده و بخوانند (ترسولدی ،ویو و لوزینو .)2007 ،6
یافته دیگر پژوهش نشان داد که در روانخوانی و حافظه کاری هیچکدام از روشها بر
دیگری برتری نداشت  .این یافته با نتایج پژوهش م گنان و اکاله  )2006( 7که تمرینهای
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دیداری-شنیداری واجشناسی را در خواندن موثر میدانند متناقض است؛ اما تمامی روشها
در روند رو به بهبود میانگین روانخوانی و حافظه معکوس سهیم هستند .این پیشرفت
گویای موثر بودن آموزش در سطوح مختلف برای دانشآموزان با مشکالت ابتدایی
خواندن است .فرض اساسی دیگر این است که بر اساس رویکرد جدید نظام پاسخ به
مداخله بسیاری از دانشآموزانی که اختالل یادگیری تشخیص داده میشوند ،چنانچه در
فرایند آموزشهای هستهای ارتقا بخش بهمنظور بهبود عملکرد شرکت داده شوند میتوانند
بر مشکالت خود غلبه کنند و در مهارتهای تحصیلی پیشرفت کنند (فلچر ،لیون ،فاکس و
بارنز .)2006 ،1
از محدودیتهای پژوهش میتوان به طوالنی بودن زمان آموزش ( 80دقیقه) و
خستگی دانش آموزان اشاره کرد .هرچند دانشآموزان شرکت کنند در پژوهش زمانی
برای استراحت داشتند ،اما به نظر میرسید زم ان در نظر گرفته شده مناسب نیست .عالوه بر
این ازآنجاکه زمان آموزش برنامه های تدوین شده خارج از برنامه کالسی روزانه
دانشآموزان بود دانش آموزان و والدین رغبت زیادی برای شرکت در دوره آموزشی
نداشتند .همچنین میتوان مشکالت عاطفی-هیجانی دانش آموزان و والدین ،بیانگیزگی
دانشآموزان و ترس و اضطراب دانشآموزان برای جدا شدن از گروه کالسی خود،
بیسوادی و عدم درک اهمیت آموزشها را از محدودیتهای پژوهش شمرد.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود آموزشهای واجشناختی به روش آموزش
مستقیم در پایه اول ابتدایی و حتی پیش از دبستان مورد توجه نظام آموزشی قرار گیرد .به
نظر می رسد نظام آموزش فعلی یعنی آموزش خواندن کل به جزء به علت تکیه به حافظه،
نظام مناسبی برای تمام دانش آموزان نیست و فرصت یادگیری را از دانشآموزان با نیازهای
آموزشی تامین نشده میگیرد .افزون بر این پیشنهاد میشود با اضافه کردن تمرینهای
ارتقاء عملکرد توجه و حافظه به آموزشها در برنامه آموزش تلفیقی ،اثر آن در مقایسه با
سایر برنامههای آموزشی مورد پژوهش قرار گیرد.

1. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes,
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