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 چکیده
با پسر آموزان دانشدر  رد خواندنعملکبر  شناختیهای زبانبازیاثربخشی برنامه  تعیینپژوهش حاضر با هدف 

د. نمونه انجام ش گواهآزمون با گروه پس-آزمونروش آزمایشی با طرح پیش به ساله 58تا  2سنین  نارساخوانی
مرکز اختالل یک از  ساله 58تا  2سنین آموزان گیری هدفمند از بین دانشبه روش نمونه نفر 01شامل پژوهش 

آوری جمع منظوربهایگزین شدند. ج گواهآزمایش و نفره  55 دو گروهتصادفی در  ورتصبهیادگیری شیراز انتخاب و 
استفاده شد. در  شناختیهای زبانبازیاز اجرای مداخله آموزش برنامه  پیش و پس از آزمون تشخیص خواندنها داده

هفته متوالی آموزش  2در  ایدقیقه 55 جلسه 56یش به مدت افراد گروه آزما مونآزآزمون و پسفاصله بین پیش
که آموزش برنامه  واریانس چندمتغیره نشان دادتحلیل کوند. نتایج را دریافت کرد شناختیهای زبانبازیبرنامه 

 توانبنابراین می .با نارساخوانی تأثیر دارد پسر آموزاندانش عملکرد خواندنمعناداری بر  طوربهشناختی های زبانبازی
آموزان با نارساخوانی دانشدر  مطلب و دقت خواندن سرعت، درکناختی برای بهبود شهای زبانبرنامه بازی از

 استفاده کرد.
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 مقدمه
در  اختالل ایناساس . عصبی با منشأ زیستی است حولت یادگیری ویژه نوعی ناتوانی اختالل

نادرست و با زحمت کلمات، مشکل در  خواندناز قبیل  ییهانشانه سطح شناختی است و با
سختی در محاسبه اعداد و مشکل در  درک معانی، مشکالت امالیی، دشواری در نوشتن،

تقویمی فرد قرار گرفته، باعث  تحت تأثیر سنارسایی این ناست.  همراه درک ریاضی
روزمره زندگی فرد  هایو عملکرد شغلی و یا فعالیت تحصیلیی هاتداخل در فعالیت

یادگیری ویژه،  اختاللترین نوع رایج. (8150آمریکا،  پزشکیروانشود )انجمن می
نارساخوانی نوعی دشواری یادگیری ویژه است که (. 8115وستوود، ) است نارساخوانی

. در واقع (8119بریتانیا،  رساخوانیانجمن نا) گذاردعمده بر رشد خواندن تأثیر می طوربه
کالمی، توانایی دقت در  روانی نارسایینوعی اختالل یادگیری است که نارساخوانی 

شناختی، تواند در آگاهی واجگیرد و میخواندن، صحبت کردن و هجی کردن را در بر می
چارو ) کندد گذاری سریع مشکالتی ایجامدت و نامشنوایی کوتاه رمزگشایی امالء، حافظه

که برای کودکانی که  به سخن دیگر، نارساخوانی اصطالحی است (.8155 ،5و همکاران
رود. این گروه از کودکان ممکن قادر به خواندن نیستند به کار می با وجود هوش عادی

بگیرند، اما قادر به  به کاررا در مکالمه  هاآن راحتیبههای بسیاری را بدانند و است واژه
(. 5022سیف نراقی و نادری، ) های نوشتنی یا چاپی نیستندو شناسایی نشانهدرک 

ها، سرعت بازشناسی حروف، کلمات و نقشه هایدر زمینهآموزان با نارساخوانی دانش
هاالهان، لوید، کافمن، ) دارند عمومی در واژگان مشکل هایروانی خواندن و مهارت

 (.5091همتی علمدارلو، رضایی دهنوی و شجاعی، ترجمه علیزاده،  ؛8115 ویس و مارتینز،

                                                           
1. charoo 
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پیشرفت تحصیلی  عادیبرخورداری از هوش با وجود آموزان نارساخوان دانش 
 ترک تحصیل پس از مدتی اغلبو  دهندادامه تحصیل می رند و با سختیاندمطلوبی 

 یبسیار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی روانی هایآسیبکنند و این به نوبه خود می
افزون بر این (. 8150پرشکی آمریکا، انجمن روان) ی خود فرد و جامعه به دنبال داردبرا

یلی دچار اضطراب و افسردگی دلیل عدم موفقیت تحصه اغلب بنارساخوانی افراد با 
که  ایگونهبهای بین این مشکالت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد رابطه دوجانبه و شوندمی

شود و این حصیلی، منجر به رشد مشکالت عاطفی، هیجانی و رفتاری میعدم موفقیت ت
)هاالهان و همکاران،  کندم موفقیت تحصیلی را بیشتر میمشکالت به نوبه خود احتمال عد

 (.5091؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 8115
-5) یخواننارساهای انجام شده با در نظر داشتن شیوع باالی بنابراین بر اساس پژوهش

سو و تداوم این اختالل در صورت عدم درصد( در کودکان سنین مدرسه، از یک 51
دیگر همراهی این مشکل با مشکالت درمان تا سنین راهنمایی و دبیرستان و از سویی 

 های اضافیآموزان با آموزشدانش عاطفی و رفتاری و عدم بهبود فرآیند یادگیری این
هنگام ب هایه( لزوم درمان و مداخل5095یکتا، و شکوهی؛ ترجمه ارجمندنیا 8155آلووی، )

شود. در عین حال که پیامدهای نارساخوانی در ن احساس میآموزابرای این گروه از دانش
گذارد، این نفس کودک تأثیر منفی میو عزت یروان سالمتبسیاری موارد بر 

های مرسوم تعلیم و با روش های درسی خود ناامید هستند وآموزان نسبت به تواناییدانش
 امیدوار،)های ویژه دارند تربیت کودکان عادی قادر به یادگیری نیستند و نیاز به کمک

است. در  مؤثر و سازنده راهکاری درمانی موزشی وآ هایبرنامه تهیه در این راستا،(. 5025
ن تأثیر آموزش ( در پژوهشی تحت عنوا5029) فارابی، بیضایی و تیموریهمین راستا 

آموزان مشکوک به شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانشهای آگاهی واجمهارت
شناختی منجر به بهبود های آگاهی واجنارساخوانی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

دوست و شود. همچنین وطنآموزان مشکوک به نارساخوانی میعملکرد خواندن دانش
درک پژوهشی آزمایشی تحت عنوان بررسی مقدماتی تأثیر آموزش  در (5095) مکارانه

آموز دختر دانش 02ساله نارساخوان،  2-9آموزان دختر بر توانایی خواندن دانش شنیداری
ای انتخاب کردند و از طریق ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهپایه سوم را به روش نمونه

 51قرار دادند. جلسات آموزشی در  نترلو ک دو گروه آزمایشگمارش تصادفی ساده در 
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ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد که نتایج حاکی از تأثیرگذاری آموزش دقیقه 55جلسه 
زاده، سیفی و مهدیافزون بر این،  آموزان بود.بر توانایی خواندن دانش درک شنیداری

با کمک « کلمه ،، هجاحرف»در پژوهشی تحت عنوان آموزش به شیوه ( 5095) پناهاسالم
به این آموزان با نارساخوانی تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش های دیجیتال وچندرسانه

های رایج آموزش بر ی نسبت به روشاهناآموزش به کمک چند رسنتیجه رسیدند که 
خوانی و سریع ،خوانیی صحیحنارساخوانی در سه مؤلفه آموزان باعملکرد خواندن دانش

 است. گان تأثیر گذارتر بودهذخیره واژ افزایش
آموزان کمک به دانشدرمانی برای  های آموزشی ودر راستای طراحی و تدوین برنامه

، و همکاران اصغری نکاح) تواند مفید باشدنیز می شناختیهای زبانبازیبا نارساخوانی، 
مانی است که با تمرکز درهای جدیدی در زمینه بازیبرنامه شناختیزبانهای بازی(. 5098

تعامل کودک با همساالن را  ،بر تحریک پردازش اطالعات زبانی های مبتنیبر بازی
گسترش داده و با ایجاد هیجان و انگیزه مناسب برای کودکان، زمینه تمرین کردن و 

 آوردالعات زبانی را فراهم میزبانی و پردازش اطهای مهارت کارگیریبه
های در تأیید اثربخشی برنامه بازی (.5090، اصغری نکاحو  زادهاسماعیلمحمد)

( با هدف بررسی اثربخشی 5098) در پژوهشی اصغری نکاح و همکارانشناختی، زبان
ذهنی  توانآموزان کمخواندن دانش در افزایش مهارت شناختیزبانهای آموزش بازی

-مطلب در دانشاختی و درکشنهای واجمهارت پذیر به این نتیجه رسیدند کهآموزش

 را دریافت کرده بودند شناختیزبانهای ی آموزش بازیکه مداخله ذهنی توانکم آموزان
سرعت  با وجود این گروه کنترل بهبود یافته است. ذهنی توانکمآموزان نسبت به دانش

را  شناختیزبان هایی آموزش بازیذهنی که مداخله توانآموزان کمخواندن در دانش
ذهنی گروه کنترل تغییری نکرده بود.  توانآموزان کمدریافت کرده بودند، نسبت به دانش

روش مناسبی برای  شناختیزبانهای آموزش بازینتایج پژوهش حاضر نشان داده بود 
و  شناختیپذیر در حیطه واجذهنی آموزش توانآموزان کمافزایش مهارت خواندن دانش

با در پژوهشی ( 5095) پیروز زیجردی و یارمحمدیان، عابدیهمچنین  ت.اس مطلبدرک
مطلب و دقت سرعت، درک) عملکرد خواندنواجی بر  هایبررسی اثربخشی بازیعنوان 

میانگین  واجی منجر به بهبود هایبازی که نشان دادندآموزان با نارساخوانی دانش( خواندن
گروه آزمایش در خرده ( دقت خواندنمطلب و سرعت، درک) عملکرد خواندن



 56/  ... آموزاندانش خواندن کردعمل بر شناختیزبان هایبازی برنامه اثربخشی

، های خواندن کلمات، زنجیره کلمات، نامیدن تصاویر، درک کلمه، حذف آوامقیاس
شده  گروه کنترلنسبت به ، نشانه حرف، نشانه مقوله و سرعت خواندن 5خواندن ناکلمات

فاوت قافیه تهای درک کلمات و کلمات هماما بین میانگین دو گروه در خرده مقیاس است
 معناداری وجود نداشت.

در پژوهشی تحت عنوان ، (8155) آنتونالماریا و های یاد شده، افزون بر پژوهش
های بخشی آموزش توجه در کودکان با اختالل ریاضی به بررسی آموزش مهارتاثر

 که اساسی توجه که ممکن است در بهبود مشکالت ریاضی تأثیر داشته باشد پرداختند
همچنین  های ریاضی دارد.تواناییبهبود داری بر ثیر معنیتأ د این آموزشنتایج نشان دا

 یبخشی آموزش حافظهدر پژوهشی تحت عنوان اثر (8155) آزاد، توفیقی و اصلیزاغیان
آموزان با نارساخوانی که بر روی پسران پایه سوم دبستان کاری بر عملکرد خواندن دانش

تأثیر کاری  یآموزش حافظهه این نتیجه رسیدند که انجام شد بنفری  01در یک نمونه 
 آموزان دارد.عملکرد خواندن این دانشبهبود بر  داریمعنی

 شناختیهای زبانبازیهای های اندکی در ارتباط با برنامهاز آنجا که در ایران پژوهش
به های یادگیری نیز توجه کمتری صورت گرفته است و همچنین در میان انواع اختالل

به همین دلیل  ،مورد غفلت قرار گرفته استتقریبی  طوربهنارساخوانی شده و این حوزه 
برای بررسی اثربخشی آن بر بهبود  شناختیهای زبانبازیاستفاده از روش آموزش برنامه 

رسد تا بسیار ضروری به نظر می( مطلب و دقت خواندنسرعت، درک) عملکرد خواندن
های خواندن این پژوهشی گامی در جهت بهبود مهارتهای خالء پر کردنضمن 

و نهادهای مرتبط  هاناسازمبا اجرای این پژوهش افزون بر این آموزان برداشته شود. دانش
آموزان ، مدارس دانشهای یادگیریمراکز اختالل آموزان با نارساخوانی مثلبا دانش

نند از نتایج آن در راستای کمک به تواهای روانشناسی و بازپروری میاستثنایی و کلینیک
تعیین اثربخشی به همین دلیل هدف پژوهش حاضر  بهره گیرند. آموزان با نارساخوانیدانش

( مطلب و دقت خواندنسرعت، درک) عملکرد خواندنبر  شناختیهای زبانبازیبرنامه 
 بود. با نارساخوانیپسر آموزان دانش

                                                           
1. Non word 
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 پژوهش روش
آزمون با گروه کنترل بود. ون و پسآزمزمایشی با طرح پیشاز نوع آ حاضرروش پژوهش 

که  ندآموزان پسر با نارساخوانی شهر شیراز بودجامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش
نفر از  01تحت آموزش قرار داشتند. نمونه این پژوهش  5090-95در سال تحصیلی 

بدین . شدندگیری هدفمند انتخاب آموزان پسر با نارساخوانی بودند که به روش نمونهدانش
آموزان نفر از دانش 01منظور به مرکز اختالل یادگیری شهر شیراز مراجعه نموده و تعداد 

های یادگیری تشخیص نارساخوانی آموزان در مرکز اختاللاین دانش) نارساخوانیپسر با 
هر ) و آزمایشتصادفی به دو گروه کنترل  صورتبهرا انتخاب و  دریافت کرده بودند(

نامه نفر( تقسیم شدند و بعد از آن روی هر دو گروه کنترل و آزمایش پرسش 55گروه 
آزمون اجرا شد و سپس افراد گروه پیش عنوانبه پورعملکرد خواندن شیرازی و نیلی

ند. را دریافت کردشناختی های زبانگروهی مداخله برنامه بازی صورتبهآزمایش 
آزمون دوباره روی نامه اجرا شده در مرحله پیشیان برنامه مداخله پرسشسرانجام بعد از پا

قرار داشتن در  پژوهشهای ورود به این . مالکهر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد
های مرکز اختاللتشخیص )بر اساس نارساخوانی ، دارا بودن سال 58تا  2سنی محدوده 
یت خانواده برای همکاری در برنامه مداخله (، عدم وجود معلولیت دیگر و رضایادگیری

بود. کودکانی که شروط باال را داشتند به پژوهش وارد شدند و سرانجام کودکانی که 
حرکتی و مشکالت بینایی و شنوایی  -های شدید حسیهای همراه مانند اختاللبیماری

هوشی و  نارساییو  شدداشتند، مشکالت رفتاری شدید که منجر به عدم همکاری می
 ها وجود داشت از پژوهش خارج شدند.شناختی در آن
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این برنامه شده است.  الگوبرداری شناختیهای زباناز برنامه بازی در این پژوهش
رویکرد مبتنی بر  ( در دانشگاه فردوسی مشهد5098) و همکاران توسط اصغری نکاح

ذهنی مورد استفاده قرار  توانیآموزان با کمآموزش به دانش منظوربه رفتاری شناختی
تهیه شده  افزایش ظرفیت توانایی خواندن، ریاضی و امالء منظوربهگرفته است. این برنامه 

به مدت حاضر های مختلف در زمینه یادگیری است. برنامه است و هدف آن تقویت مؤلفه
 5ر جدول شد. د ارائهجلسه در هفته  8 صورتبههفته متوالی و  2ای در دقیقه 55جلسه  56

 شده است. ارائهنمونه  عنوانبهسه جلسه از جلسات اجرای برنامه  خالصه

 ای از محتوا، هدف و ابزارهای مورد استفاده در سه جلسه از برنامه. نمونه1جدول 

 ابزارها شیوه ارائه بازی هدف مداخله جلسه

 اول
، سازیمعارفه، آماده

 بندیگروه
 آموزاندانش

خواهد چند بازی را پیشنهاد ودکان میگر از کدرمانبازی
کنند و با مشارکت گروهی آن را انجام دهند نظیر گل یا 

 و حدس زدن وسایلپوچ، جابجاکردن 

 متناسب با بازی
 پیشنهادی

 پنجم
و  سرواژهتشخیص 

هم آغاز و ) ته واژه
 هم پایان(

کدام وسیله در کالس با  پرسدمیگر از شاگردان درمانبازی
 پرسدمیشود در مرحله بعد ال م شروع میحرف برای مث

خواهد پذیرد سپس میکدام کلمه با حرف م پایان می
 را نوشته، مقایسه نموده و بلند بخوانند هاآنآموزان دانش

وسایل موجود 
، در کالس

 تخته کالس

 شانزدهم
استفاده از معلومات 

شناختی جهت 
 خوانیروان

قسمتی از کلمات، تصویر  یجابههای را که گر متندرمانبازی
 هاآن آموز قرار داده و ااختیار دانش را در ارائه شده است

 خواهد متن را با صدای بلند بخوانندمی

نیمه  هایمتن
 مصور
 

استفاده  پورنیلی-شیرازی خواندن تشخیص برای سنجش مشکالت خواندن از آزمون
 هایآزمون و خواندن هایمتن از آزمون تشکلم انفرادی آزمون شد. این آزمون، یک

سه  شاملشد. این آزمون  ساخته( 5020) پورباشد که توسط شیرازی و نیلیمی تکمیلی
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ساخته با استفاده از کتاب فارسی کالس اول گر متن( داستانی ناآشنا و پژوهش) تکلیف
 گرنحوه اجرای آزمون و دو متن دی جهت آشنایی آزمودنی با-است، که اولی متن راهنما

خطاهای خواندن،  های همتا هستند. در حین اجرای آزمون نوعهای الف و ب( متنمتن)
ضبط و  دقتبهدرک مطلب  هایهای کودک به سؤالبه ثانیه( و پاسخ) مدت زمان خواندن

شود کسر می 81شود. سپس بر مبنای نوع خطای خواندن صفر تا یک امتیاز از نمره ثبت می
استفاده از  محاسبه نمره سرعت خواندن با منظوربهآید. دست می هو نمره دقت خواندن ب

زمان خواندن به ثانیه/تعداد کلمات موجود در متن( تعداد کلمات خوانده ×  61) فرمول
 مطلب نیز از طریقهای صحیح درکآید. احتساب درصد پاسخشده در دقیقه به دست می

گیرد. روایی های صحیح( صورت میسخ/ تعداد پا511× درک مطلب  هایتعداد سؤال)
های به دست آمد و اعتبار آزمون که در متن 91/1های همتا تقریباً آزمون از طریق فرم

 ( به دست آمده است95/1) های خوانده شده( و سرعت و دقت در متن28/1) خواندن
 (.5020پور، شیرازی و نیلی)

تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز برای انجام این پژوهش نخست از دانشکده علوم 
آموزش و پرورش های مبتنی بر انجام پژوهش در مراکز مربوط به سازمان نامهمعرفی

شهر آموزش و پرورش استثنایی شهر شیراز دریافت شد و با مراجعه به سازمان  استثنایی
س از ورود به گردید. پنامه اخذ شیراز برای ورود به مراکز اختالل یادگیری شیراز معرفی

مراکز و برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین مدرسه، همه مادرانی که کودک با اختالل 
یادگیری داشتند دعوت شدند و با ذکر ضرورت پژوهش برای مادران این کودکان، از 

نفر از  01نامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش اخذ شد. سپس والدین رضایت
گروه نمونه انتخاب  عنوانبهگیری هدفمند نی با روش نمونهآموزان پسر با نارساخوادانش

شدند و بعد در مرحله تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم  طوربهشدند. سپس 
 خواندن تشخیص آزمون وسیلهبهآزمایش و کنترل( ) گروه های دوآزمون آزمودنیپیش

 8ای ی هفتهادقیقه 55جلسه  56 ارزیابی شدند. سپس گروه آزمایش طی پورنیلی-شیرازی
شناختی شرکت کردند. گروه کنترل در طی های زبانهفته در برنامه بازی 2جلسه به مدت 

در  56گونه آموزشی را دریافت نکردند. پس از پایان جلسه مدت انجام پژوهش هیچ
روه اجرا پور برای هر دو گنیلی-شیرازی خواندن تشخیص آزمون دوباره آزمونمرحله پس

 شد.
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های آمار توصیفی از قبیل میانگین و انحراف های پژوهش از روشبرای توصیف داده
تحلیل پژوهش از روش  هایگویی به سوالاستاندارد استفاده شد. همچنین برای پاسخ

 استفاده شد. متغیرهچند کوواریانس

 های پژوهشیافته

مطلب و سرعت، درک) عملکرد خواندنهای رادامه نخست میانگین و انحراف استاندارد متغی در
 شده است. ارائه آزمونآزمون و پسبه تفکیک گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش( دقت خواندن

آزمون را به آزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در اجرای پیش 2جدول 
 دهد.تفکیک گروه نشان می

 ف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهمیانگین و انحرا .2جدول 

 گروه متغیرها
 مرحله

 آزمونپس آزمونپیش
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 سرعت خواندن
 98/55 81/05 56/52 00/550 آزمایش
 51/08 90/569 65/02 50/565 کنترل

 مطلب درک
 21/1 88/5 99/1 5/8 آزمایش

 81/1 80/8 21/1 80/8 رلکنت

 دقت خواندن
 95/8 55/5 55/58 98/00 آزمایش
 15/0 85/81 55/8 50/52 کنترل

میانگین سرعت خواندن گروه آزمایش در  شودمشاهده می 8گونه که در جدول همان
آزمون که بر حسب زمان سنجیده شده است به میزان زیادی کاهش داشته ی پسمرحله

میانگین گروه کنترل، افزایش مختصری را تجربه کرده است، که است. در حالی
آزمون، افزایش تقریباً دو برابری داشته، در حالی مطلب گروه آزمایش در مرحله پسدرک

که میانگین گروه کنترل هیچ تغییری نکرده است، در رابطه با دقت خواندن که بر حسب 
آزمون به میزان زیادی مرحله پستعداد خطا سنجیده شده است، برای گروه آزمایش در 

. حال برای اینکه کاهش پیدا کرده که این میزان در گروه کنترل افزایش داشته است
دار است از آزمون تحلیل مشخص شود تغییرات حاصل شده از نظر آماری معنی

 کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج آن در زیر قابل مشاهده است.
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، الزم بود متغیرهچند واریانسکو از انجام تحلیل پیشت که شایان ذکر اس
وارسی شود. بدین منظور برای بررسی  متغیرهچند واریانسکوهای اصلی تحلیل مفروضه
، برای بررسی 5اسمیرنوف -ی نرمال بودن توزیع، از آزمون کولموگروفمفروضه
ی یکسانی شیب مفروضهو برای بررسی  8ها، از آزمون لوینی همگنی واریانسمفروضه

آزمون و متغیر مستقل استفاده شد و نتایج نشان داد که ، از تعامل پیش0خط رگرسیون
 بالمانع است. متغیرهچند واریانسکواستفاده از تحلیل 

عملکرد خواندن بر  شناختیهای زبانبازیی سؤال پژوهش: آیا برنامه
تأثیر آموزان پسر با نارساخوانی مطلب و دقت خواندن( دانش)سرعت، درک

 ؟داردداری معنا
عملکرد خواندن )سرعت،  برشناختی های زبانی بازیبرنامه بررسی تأثیر منظوربه
از روش تحلیل کوواریانس  آموزان پسر با نارساخوانیمطلب و دقت خواندن( دانشدرک

 قابل مشاهده است. 0جدول که نتایج آن در  استفاده شد چندمتغیره

 شناختی برهای زبانی بازیبرنامهبررسی تأثیر  . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای3جدول 
 مطلب و دقت خواندن(عملکرد خواندن )سرعت، درک

 داریسطح معنی Fنسبت  درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه مقدار نوع آزمون

 115/1 820/21 80 0 950/1 ثر پیالییا

 115/1 820/21 80 0 128/1 المبدای ویلکز

 115/1 820/21 80 0 508/51 اثر هاتلینک

 115/1 820/21 80 0 508/51 بزرگترین ریشه روی

آمده است،  0متغیره که در جدول های چهارگانه تحلیل کوواریانس چندنتایج آزمون
عملکرد  خرده مقیاس سهکم در یکی از کنترل دست نشان داد که گروه آزمایش و

پی بردن به این  منظوربه. [=115/1P<،820/21(0،80)Fدارند ]داری تفاوت معنی خواندن
استفاده شده که نتایج آن در جدول  متغیرهتفاوت از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک

 شده است. ارائه 5

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Leven 

3. regression 
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 عملکرد خواندن هایخرده مقیاسبرای  متغیرهتک . نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس4جدول 
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 گروه

سرعت 
 خواندن

55/58801 5 55/58801 89/55 115/1 65/1 

 58/1 115/1 18/88 62/55 5 62/55 مطلبدرک
 26/1 115/1 88/551 15/5851 5 15/5851 خواندندقت  

متغیر  عنوانبهآزمون های پیشدهد با در نظر گرفتن نمرهنشان می 5نتایج جدول 
 سرعت خواندن خرده مقیاسبر نمره شناختی های زبانبازیپراش )کمکی( مداخله هم

 است آزمون شدهداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسباعث تفاوت معنی
[56/12= ،115/1<P،89/55=F و میزان ]بوده است. همچنین نتایج جدول  65/1 تأثیر

پراش متغیر هم عنوانبهآزمون های پیشدهد با در نظر گرفتن نمرهیاد شده نشان می
باعث تفاوت درک مطلب  خرده مقیاسبر نمره شناختی های زبانبازی)کمکی( مداخله 

، 2 =58/1آزمون شده است ]داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسمعنی
115/1P<،18/88F=نتایج جدول نشان  افزون بر این، بوده است. 58/1 [ و میزان تأثیر
پراش )کمکی( مداخله متغیر هم عنوانبهآزمون های پیشدهد با در نظر گرفتن نمرهمی

داری بین دو دقت خواندن باعث تفاوت معنی خرده مقیاسبر نمره تی شناخهای زبانبازی
[ و 2 ،115/1P<،88/551=F =26/1] استآزمون شده گروه آزمایش و کنترل در پس

عملکرد بهبود منجر به و  است بوده اثرگذار مداخله بنابراین،بوده است.  26/1میزان تأثیر 
 شدهآموزان پسر با نارساخوانی لب و دقت خواندن( دانشمطخواندن )سرعت، درک

 .است
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 گیریو نتیجه بحث
 عملکردبر  شناختیهای زبانبازیی هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه

شناختی های زبانی بازیبرنامهنتایج نشان داد که  بود. ینارساخوانبا آموزان دانش خواندن
زان با نارساخوانی آمودانش( خواندن دقت و مطلبدرک، رعتس) خواندن بر عملکرد

(، 8118) (، گونزالس8118) لیسک و هنیچلیف هاییافته با نتایجدارد. این  تأثیر معنادار
 (،5029) فرد و میکائیلی منیعفصیحانی (،5998) برنان و آیرسون (،8115) ایهری
اصغری نکاح و  (،5095) فرد (، باعزت؛ نادری و ایزدی5095) دوست و همکارانوطن

اصفهانی، عابدی  وهیمشاهحیدری،  (،5090) مرادی، فرامرزی و عابدی (،5098) همکاران
( 5026) عسگری، یاریاری و کدیور ،(5095) حیدری، امیری و مولوی (،5095) و بهرامی

 .استهمسو  (5095) مهدی زاده و همکاران و
آموزان با شناختی بر دقت خواندن دانشانهای زبی بازیاثربخشی برنامه تبییندر 

های خواندن، توجه یکی از مشکالت افراد دارای اختالل توان گفت کهمی نارساخوانی
، ، نیلسن، ابوت، ویجسمان و راسکیندبرنینجر) ف اعم از شنیداری و دیداری استضعی

و  کهل پک،برای نمونه ) گرانپژوهش(. از طرفی 5098اخوان تفتی و امیری، ؛ 8112
اند که از طریق نشان داده( 5091؛ سعادت، 8118، 5رانیچ ؛ کیمبرو، بالکین،8115تئودور، 

توجه را کاهش داد. بنابراین  توان مشکالت مرتبط با نارساییمانی میدربازی و بازی
گونه آموزش توانسته است توجه توان گفت که در پژوهش حاضر نیز، جنبه بازیمی

را متمرکز ساخته و از این طریق منجر به افزایش آگاهی واجی و  کودکان نارساخوان
آموزش افزون بر این،  شناختی بهتر و کاهش خطا در حین خواندن شده است.پردازش واج

مواردی مثل آگاه ساختن کودکان نارساخوان نسبت به حروف، صداها، هجاها، ارتباط بین 
ها، دستکاری واجی و ترکیب واج حرف و صدا، شناخت حروف اول، وسط و آخر کلمه،

شده است و در نتیجه، این  هاسبب بهبود مهارت آگاهی واجی آنبا استفاده از بازی  غیره
های ، بر خالف روشهمچنین آگاهی کاهش خطا در خواندن را به همراه داشته است.

های آرامش خاطر و اطمینان و امنیت روانی ناشی از روش آموزشی بازیآموزش مستقیم، 
های آن نشانه که مشکالت رفتاری هیجانی و به دنبال شودشناختی باعث میزبان

 (.5028، باعزت) نارساخوانی کودک تا حدود زیادی بهبود یابد

                                                           
1. Peck, Kehle, Bray, Theodore & Kimbrough, Balkin & Rancich 
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آموزان با دانشسرعت خواندن شناختی بر های زبانی بازیاثربخشی برنامه در تبیین
خوانی در جلسات روان ویژهبهاقدامات صورت گرفته  کهتوان گفت می نارساخوانی

شود که افراد از اطالعات حافظه بلندمدت جهت باعث میشناختی های زبانی بازیبرنامه
های نوشتاری کمک بگیرند. در واقع، احتماالً از این طریق سرعت رمزگشایی محرک

در های گروه آزمایش افزایش پیدا کرده است. زمان واکنش آزمودنی و پردازش اطالعات
به عدم منجر سرعت پردازش،  ( معتقدند که نارسایی8110) این زمینه برزنیتز و میسرا

و این در حالی  شودبندی پردازش اطالعات دیداری و شنیداری میهماهنگی از لحاظ زمان
تر از ، خیلی مشکلآموزان نارساخواندانشاست که ارتباط دادن این دو مؤلفه برای 

آموزان دانششناختی به های زبانی بازیبرنامهالی که در حکودکان بهنجار است. 
ها تصاویر( در کنار نشانه) های دیداریاستفاده از نشانه با کند کهنارساخوان کمک می

بر فرضیه  کنند. افزونصرف زمان کمتری برای پردازش اطالعات  ها(واژه) شنیداری
 5اطالعات، ولف و باورزعمومی پردازش  ارساییسرعت پردازش ناشی از ن نارسایی

سرعت  طرح کردند که ممکن است منجر به نارسایی( مسیر یا سازوکار دومی را م5999)
 شناختیواجسازی نامیدن شوند. بدین معنی که مراحل پردازشِ این مسیر، مقدم بر فعال

ختالل در شود که سرعت کند پردازش بینایی، که نشانه ااست. در این سازوکار، فرض می
فقط در حس بینایی( پردازش اطالعات ) اختصاصی عت پردازش ناشی از نارساییسر

دهی در تکالیف سرعت نامیدن است، از آنجا که در است، علت صرف زمان بیشتر پاسخ
کمک به پردازش حس بینایی( توجه ) ی آموزشی پژوهش حاضر به این موضوعبرنامه

 وهش حاضر قابل تبیین است.نیز نتیجه پژ یهزاوشده است، بنابراین از این 

                                                           
1. Wolf & Bowers 
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آموزان با دانشدرک مطلب شناختی بر های زبانی بازیاثربخشی برنامه در تبیین
شناسایی صدا  از قبیلشناختی پایه، های واجتسلط بر آگاهیتوان گفت که می نارساخوانی

ه هایی هستند کخوانی، آمادگی، ترکیب کلمات و روانهاآنو حرف و درک ارتباط میان 
مطلب به جهت درکشناختی های زبانی بازیبرنامهآموزان با نارساخوانی از طریق دانش

گیری و رشد خواندن های مربوط به شکلنظریهآن مجهز شدند. این استدالل هماهنگ با 
ها و شناختی در برخورد کارآمد با رمزنوشتههای واجاهمیت و نقش مهارت است که بر

گر آن است که (. این نتیجه بیان8155فورنس و ساموئلسون، ) ترکیب مناسب همسو است
شناختی زمینه های واجهای مندرج در برنامه اعمال شده با تحریک مهارتها و فعالیتبازی

 ها را فراهم آورده است.ها و در نتیجه موقعیت درک مفهوم واژهتر واژهرمزگشایی صحیح
ی آموزشی د اثربخشی برنامهحاضر مؤی ژوهشآمده از پ دست بههای یافته طورکلیبه

آموزان با دانشمطلب( دقت، سرعت، درک) خواندن عملکردبر  شناختیهای زبانبازی
در جهت  جلوروبهی آموزشی، یک گام این برنامهاز اثربخش  استفادهاست و نارساخوانی 

 درمان مشکالت خواندن است.
سال  58تا  2خوان ش کودکان نارساپژوه کنندگانشرکت د کهباید یادآوری کر

های احتمالی آن بر مؤلفه . تغییرات سطح رشد شناختی در این دوره سنی و تأثیرندبود
مستلزم کنترل عامل سن است که در پژوهش حاضر به علت محدود بودن دسترسی  خواندن

ن بود که دیگر ای محدودیتبیشتر، امکان کنترل این عامل فراهم نبود.  کنندگانشرکتبه 
ها، به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه و همچنین مشکل در جلب رضایت والدین آزمودنی

تواند تداوم داشته باشد یبررسی اینکه آیا نتایج م منظوربههای پیگیری امکان اجرای آزمون
پژوهش حاضر دارای مرحله پیگیری برای طور که مالحظه شد همانوجود نداشت.  یا خیر،

شود که مرحله پیشنهاد میبنابراین  ؛مدت مداخالت آموزشی نبوداثربخشی بلندبررسی 
 اعمال شود. آتیهای پیگیری نیز در پژوهش

گران، مسؤولین مراکز به درمانشناختی های زبانبازیبا توجه به اثربخشی آموزش 
رمان به مشارکت فعاالنه در د مندعالقههای یادگیری، معلمان و والدینی که اختالل
های خود از روش شود که در آموزشتوصیه می خود هستند ان با نارساخوانیکودک

به مؤثر بودن برنامه  با توجهشده در این پژوهش بهره بگیرند. همچنین آموزشی اعمال
ضروری  مطلب و دقت خواندن(سرعت، درک) عملکرد خواندنبر  شناختیهای زبانبازی



 06/  ... آموزاندانش خواندن کردعمل بر شناختیزبان هایبازی برنامه اثربخشی

شود و  ارائههای الزم در این زمینه آموزان آگاهیبه دانشهای ابتدایی است از همان سال
های ترمیمی و ها نیز از این راهبرد در آموزشهای یادگیری و کلینیکدر مراکز اختالل

 اصالحی استفاده شود.

 منابع
ی توجه انتخابی شنیداری و برتری شنیداری در (. مقایسه5098) .ب ،امیری ؛م ،اخوان تفتی
 .2-8( 0) 8، مجله علوم رفتاریارساخوان و عادی. آموزان ندانش

های (. اثربخشی بازی5098) .محمدپور، ه؛ و ابراهیمی، شنژاد، م؛ ؛ علیماصغری نکاح، 
آموزش  ذهنی توانکم آموزانهای خواندن دانششناختی در افزایش مهارتزبان

 .585-520(، 5) 5 شناسی،شنوایی پذیر.
 . مشهد: انتشارات آستانه قدس رضوی.یادگیری هایوانینات(. 5025) .اامیدوار، 

(، 5095) م.و شکوهی یکتا،  ع؛. ترجمه ارجمند نیا، کاری بهبود حافظه(. 8155)ت. آلوی، 
 تهران: تیمورزاده نشر طیب.

آموزان های هیجانی مؤثر بر نارساخوانی دانش(. تعیین عوامل اختالل5028) .، فباعزت
 .515-558(، 5) 2، هش در حیطه کودکان استثناییپژومقطع ابتدایی. 

شناسی بر (. تأثیر آموزش آگاهی واج5095) .ایزدی فرد، رو ؛ حباعزت، ف؛ نادری، 
 6 ،مجله علوم رفتاریآموزان دارای اختالل نوشتن. کاهش خطاهای امالیی دانش

(5،)61-55. 
یح نارساخوانی روش تصح اثربخشی(. 5095) .مولوی، ح و ؛ امیری، ش؛طحیدری، 

 8، فصلنامه روانشناسی کاربردیدیویس بر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان. 
(88،)52-55. 

(. مقایسه اثربخشی روش 5095) .و بهرامی، م ؛اصفهانی، آ؛ عابدی، ا میوهشاه؛ طحیدری، 
دانش و پژوهش در آموزان نارساخوان. فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش

 .55-65(،8) 50، کاربردی یروانشناس
 هایهای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با مداخلهاز نشانه یککدام(. 5091) .سعادت، م

-56(، 5) 55، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، کند؟یوگا و بازی درمانی تغییر می
55. 
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های ف، روشتاریخچه، تعری) های یادگیریاختالل(. 5022) ع.و نادری،  ؛یف نراقی، مس
 . چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.های بالینی(آموزش و نمونه

شخیصی طراحی و معیاریابی آزمون ت (.5020) .، رنیلیپور و  ؛س؛ شیرازی، ط ،شیرازی 
 .55-8(، 8و  5) 5، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. خواندن

(. اثربخشی آموزش توجه بر 5095) .یارمحمدیان، او یجردی، م؛ عابدی، ا؛ پیروز ز
های ی ناتوانیمجلهآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. عملکرد ریاضی دانش

 .98-516(، 5) 8، یادگیری
افزار آموزشی میالد بر مبنای (. کاربرد نرم5026) .یور، پکدو ؛ یاریاری، ف؛ عسگری، ر

مجله آموزان نارساخوان. شناختی بینایی رنگ برای آموزش دانشروانمدل عصب
 .528-851(، 8) 8، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

شناختی بر بهبود (. تأثیر آگاهی واج5029) .تیموری، س وبیضایی، م؛  فارابی، م؛
 51، نامه کودکان استثنائیفصلآموزان نارساخوان. خواندن دانش هایمهارت

(5،)058-005. 
اصالحی  -(. اثربخشی سه روش آموزشی5029) .رد، س؛ میکائیلی منیع، ففصیحانی ف

آموزان شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانشمبتنی بر مدل پردازش واج
 .869-828(، 0) 51، تثناییپژوهش در حیطه کودکان اسنارساخوان مقطع ابتدایی. 

-شناختی بر مهارتهای زبان(. تأثیر بازی5090) م.، س؛ اصغری نکاح، زادهاسماعیلمحمد 

-59(، 5) 80، شناسیشنواییهای نحوی کودکان کم شنوای برخوردار از سمعک. 
58. 

واجی بر عملکرد  های(. اثربخشی بازی5090) .مرادی، م؛ فرامرزی، س؛ و عابدی، ا
 55، شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روانآموزان پسر نارساخوان. ندن دانشخوا

(5 ،)55-55. 
« حرف، هجا، کلمه». آموزش به شیوه (5095) .پناه، ماسالمو ؛ سیفی، ف؛ زاده، حمهدی

آموزان پایه دن دانشهای دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خوانیاهانهبا کمک چندرس
-560(، 0) 5، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی آوریفنامه فصلن. اول ابتدایی

556. 

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=136&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=136&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
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(. بررسی 5095) .مقدایی، م و عسکر، ن؛، ا؛ عابدی، ا؛ قاضیدوست، ن؛ یارمحمدیانوطن
ساله  9-2آموزان دختر شنوایی بر توانایی خواندن دانش مقدماتی تأثیر آموزش درک

 .61-62(،5) 88، مجله کودکان استثنایینارساخوان. 
 های یادگیریاختالل(. 8115) ا.مارتینز،  و ؛م ا؛ ویس، ،پ؛ لوید و کافمن، ج.هاالهان، د

. ترجمه علیزاده، ح؛ همتی علمدارلو، ق؛ رضایی ها و تدریس مؤثر(مبانی، ویژگی)
 (، تهران: نشر ارسباران.5091) .شجاعی، س و دهنوی، ص؛
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