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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن در دانشآموزان پسر با
نارساخوانی سنین  2تا  58ساله به روش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه انجام شد .نمونه
پژوهش شامل  01نفر به روش نمونهگیری هدفمند از بین دانشآموزان سنین  2تا  58ساله از یک مرکز اختالل
یادگیری شیراز انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه  55نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند .بهمنظور جمعآوری
دادهها از آزمون تشخیص خواندن پیش و پس از اجرای مداخله آموزش برنامه بازیهای زبانشناختی استفاده شد .در
فاصله بین پیشآزمون و پسآزمون افراد گروه آزمایش به مدت  56جلسه  55دقیقهای در  2هفته متوالی آموزش
برنامه بازیهای زبانشناختی را دریافت کردند .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش برنامه
بازیهای زبانشناختی بهطور معناداری بر عملکرد خواندن دانشآموزان پسر با نارساخوانی تأثیر دارد .بنابراین میتوان
از برنامه بازیهای زبانشناختی برای بهبود سرعت ،درک مطلب و دقت خواندن در دانشآموزان با نارساخوانی
استفاده کرد.

واژگان کلیدی :برنامه بازیهای زبانشناختی ،عملکرد خواندن ،دانشآموزان ،نارساخوانی

 .5کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز
 .8استادیار بخش آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) bahareman@shirazu.ac.ir
 .0دانشیار بخش آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

/ 59

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52بهار 9569

مقدمه
اختالل یادگیری ویژه نوعی ناتوانی تحول عصبی با منشأ زیستی است .اساس این اختالل در
سطح شناختی است و با نشانههایی از قبیل خواندن نادرست و با زحمت کلمات ،مشکل در
درک معانی ،مشکالت امالیی ،دشواری در نوشتن ،سختی در محاسبه اعداد و مشکل در
درک ریاضی همراه است .این نارسایی تحت تأثیر سن تقویمی فرد قرار گرفته ،باعث
تداخل در فعالیتهای تحصیلی و عملکرد شغلی و یا فعالیتهای روزمره زندگی فرد
میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)8150 ،رایجترین نوع اختالل یادگیری ویژه،
نارساخوانی است (وستوود .)8115 ،نارساخوانی نوعی دشواری یادگیری ویژه است که
بهطور عمده بر رشد خواندن تأثیر میگذارد (انجمن نارساخوانی بریتانیا .)8119 ،در واقع
نارساخوانی نوعی اختالل یادگیری است که نارسایی روانی کالمی ،توانایی دقت در
خواندن ،صحبت کردن و هجی کردن را در بر میگیرد و میتواند در آگاهی واجشناختی،
رمزگشایی امالء ،حافظه شنوایی کوتاهمدت و نامگذاری سریع مشکالتی ایجاد کند (چارو
و همکاران .)8155 ،5به سخن دیگر ،نارساخوانی اصطالحی است که برای کودکانی که
با وجود هوش عادی قادر به خواندن نیستند به کار میرود .این گروه از کودکان ممکن
است واژههای بسیاری را بدانند و بهراحتی آنها را در مکالمه به کار بگیرند ،اما قادر به
درک و شناسایی نشانههای نوشتنی یا چاپی نیستند (سیف نراقی و نادری.)5022 ،
دانشآموزان با نارساخوانی در زمینههای بازشناسی حروف ،کلمات و نقشهها ،سرعت
روانی خواندن و مهارتهای عمومی در واژگان مشکل دارند (هاالهان ،لوید ،کافمن،
ویس و مارتینز8115 ،؛ ترجمه علیزاده ،همتی علمدارلو ،رضایی دهنوی و شجاعی.)5091 ،
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دانشآموزان نارساخوان با وجود برخورداری از هوش عادی پیشرفت تحصیلی
مطلوبی ندارند و با سختی ادامه تحصیل میدهند و اغلب پس از مدتی ترک تحصیل
میکنند و این به نوبه خود آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و عاطفی روانی بسیاری
برای خود فرد و جامعه به دنبال دارد (انجمن روانپرشکی آمریکا .)8150 ،افزون بر این
افراد با نارساخوانی اغلب به دلیل عدم موفقیت تحصیلی دچار اضطراب و افسردگی
میشوند و رابطه دوجانبهای بین این مشکالت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد بهگونهای که
عدم موفقیت تحصیلی ،منجر به رشد مشکالت عاطفی ،هیجانی و رفتاری میشود و این
مشکالت به نوبه خود احتمال عدم موفقیت تحصیلی را بیشتر میکند (هاالهان و همکاران،
8115؛ ترجمه علیزاده و همکاران.)5091 ،
بنابراین بر اساس پژوهشهای انجام شده با در نظر داشتن شیوع باالی نارساخوانی (-5
 51درصد) در کودکان سنین مدرسه ،از یکسو و تداوم این اختالل در صورت عدم
درمان تا سنین راهنمایی و دبیرستان و از سویی دیگر همراهی این مشکل با مشکالت
عاطفی و رفتاری و عدم بهبود فرآیند یادگیری این دانشآموزان با آموزشهای اضافی
(آلووی8155 ،؛ ترجمه ارجمندنیا و شکوهییکتا )5095 ،لزوم درمان و مداخلههای بهنگام
برای این گروه از دانشآموزان احساس میشود .در عین حال که پیامدهای نارساخوانی در
بسیاری موارد بر سالمت روانی و عزتنفس کودک تأثیر منفی میگذارد ،این
دانشآموزان نسبت به تواناییهای درسی خود ناامید هستند و با روشهای مرسوم تعلیم و
تربیت کودکان عادی قادر به یادگیری نیستند و نیاز به کمکهای ویژه دارند (امیدوار،
 .)5025در این راستا ،تهیه برنامههای آموزشی و درمانی راهکاری سازنده و مؤثر است .در
همین راستا فارابی ،بیضایی و تیموری ( )5029در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش
مهارتهای آگاهی واجشناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان مشکوک به
نارساخوانی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای آگاهی واجشناختی منجر به بهبود
عملکرد خواندن دانشآموزان مشکوک به نارساخوانی میشود .همچنین وطندوست و
همکاران ( )5095در پژوهشی آزمایشی تحت عنوان بررسی مقدماتی تأثیر آموزش درک
شنیداری بر توانایی خواندن دانشآموزان دختر  2-9ساله نارساخوان 02 ،دانشآموز دختر
پایه سوم را به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب کردند و از طریق
گمارش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار دادند .جلسات آموزشی در 51
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جلسه  55دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد که نتایج حاکی از تأثیرگذاری آموزش
درک شنیداری بر توانایی خواندن دانشآموزان بود .افزون بر این ،مهدیزاده ،سیفی و
اسالمپناه ( )5095در پژوهشی تحت عنوان آموزش به شیوه «حرف ،هجا ،کلمه» با کمک
چندرسانههای دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانشآموزان با نارساخوانی به این
نتیجه رسیدند که آموزش به کمک چند رسانهای نسبت به روشهای رایج آموزش بر
عملکرد خواندن دانشآموزان با نارساخوانی در سه مؤلفهی صحیحخوانی ،سریعخوانی و
افزایش ذخیره واژگان تأثیر گذارتر بوده است.
در راستای طراحی و تدوین برنامههای آموزشی و درمانی برای کمک به دانشآموزان
با نارساخوانی ،بازیهای زبانشناختی نیز میتواند مفید باشد (اصغری نکاح و همکاران،
 .)5098بازیهای زبانشناختی برنامههای جدیدی در زمینه بازیدرمانی است که با تمرکز
بر بازیهای مبتنی بر تحریک پردازش اطالعات زبانی ،تعامل کودک با همساالن را
گسترش داده و با ایجاد هیجان و انگیزه مناسب برای کودکان ،زمینه تمرین کردن و
بهکارگیری مهارتهای زبانی و پردازش اطالعات زبانی را فراهم میآورد
(محمداسماعیلزاده و اصغری نکاح .)5090 ،در تأیید اثربخشی برنامه بازیهای
زبانشناختی ،در پژوهشی اصغری نکاح و همکاران ( )5098با هدف بررسی اثربخشی
آموزش بازیهای زبانشناختی در افزایش مهارت خواندن دانشآموزان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر به این نتیجه رسیدند که مهارتهای واجشناختی و درکمطلب در دانش-
آموزان کمتوان ذهنی که مداخلهی آموزش بازیهای زبانشناختی را دریافت کرده بودند
نسبت به دانشآموزان کمتوان ذهنی گروه کنترل بهبود یافته است .با وجود این سرعت
خواندن در دانشآموزان کمتوان ذهنی که مداخلهی آموزش بازیهای زبانشناختی را
دریافت کرده بودند ،نسبت به دانشآموزان کمتوان ذهنی گروه کنترل تغییری نکرده بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داده بود آموزش بازیهای زبانشناختی روش مناسبی برای
افزایش مهارت خواندن دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در حیطه واجشناختی و
درکمطلب است .همچنین عابدی ،پیروز زیجردی و یارمحمدیان ( )5095در پژوهشی با
عنوان بررسی اثربخشی بازیهای واجی بر عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت
خواندن) دانشآموزان با نارساخوانی نشان دادند که بازیهای واجی منجر به بهبود میانگین
عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) گروه آزمایش در خرده
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مقیاس های خواندن کلمات ،زنجیره کلمات ،نامیدن تصاویر ،درک کلمه ،حذف آوا،
خواندن ناکلمات ،5نشانه حرف ،نشانه مقوله و سرعت خواندن نسبت به گروه کنترل شده
است اما بین میانگین دو گروه در خرده مقیاسهای درک کلمات و کلمات همقافیه تفاوت
معناداری وجود نداشت.
افزون بر پژوهشهای یاد شده ،ماریا و آنتونال ( ،)8155در پژوهشی تحت عنوان
اثر بخشی آموزش توجه در کودکان با اختالل ریاضی به بررسی آموزش مهارتهای
اساسی توجه که ممکن است در بهبود مشکالت ریاضی تأثیر داشته باشد پرداختند که
نتایج نشان داد این آموزش تأثیر معنیداری بر بهبود تواناییهای ریاضی دارد .همچنین
زاغیان ،توفیقی و اصلیآزاد ( )8155در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش حافظهی
کاری بر عملکرد خواندن دانش آموزان با نارساخوانی که بر روی پسران پایه سوم دبستان
در یک نمونه  01نفری انجام شد به این نتیجه رسیدند که آموزش حافظهی کاری تأثیر
معنیداری بر بهبود عملکرد خواندن این دانشآموزان دارد.
از آنجا که در ایران پژوهشهای اندکی در ارتباط با برنامههای بازیهای زبانشناختی
صورت گرفته است و همچنین در میان انواع اختاللهای یادگیری نیز توجه کمتری به
نارساخوانی شده و این حوزه بهطور تقریبی مورد غفلت قرار گرفته است ،به همین دلیل
استفاده از روش آموزش برنامه بازیهای زبانشناختی برای بررسی اثربخشی آن بر بهبود
عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) بسیار ضروری به نظر میرسد تا
ضمن پر کردن خالءهای پژوهشی گامی در جهت بهبود مهارتهای خواندن این
دانشآموزان برداشته شود .افزون بر این با اجرای این پژوهش سازمانها و نهادهای مرتبط
با دانشآموزان با نارساخوانی مثل مراکز اختاللهای یادگیری ،مدارس دانشآموزان
استثنایی و کلینیکهای روانشناسی و بازپروری میتوانند از نتایج آن در راستای کمک به
دانشآموزان با نارساخوانی بهره گیرند .به همین دلیل هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی
برنامه بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن)
دانشآموزان پسر با نارساخوانی بود.

1. Non word
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشآموزان پسر با نارساخوانی شهر شیراز بودند که
در سال تحصیلی  5090-95تحت آموزش قرار داشتند .نمونه این پژوهش  01نفر از
دانشآموزان پسر با نارساخوانی بودند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .بدین
منظور به مرکز اختالل یادگیری شهر شیراز مراجعه نموده و تعداد  01نفر از دانشآموزان
پسر با نارساخوانی (این دانشآموزان در مرکز اختاللهای یادگیری تشخیص نارساخوانی
دریافت کرده بودند) را انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (هر
گروه  55نفر) تقسیم شدند و بعد از آن روی هر دو گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه
عملکرد خواندن شیرازی و نیلیپور بهعنوان پیشآزمون اجرا شد و سپس افراد گروه
آزمایش بهصورت گروهی مداخله برنامه بازیهای زبانشناختی را دریافت کردند.
سرانجام بعد از پایان برنامه مداخله پرسشنامه اجرا شده در مرحله پیشآزمون دوباره روی
هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد .مالکهای ورود به این پژوهش قرار داشتن در
محدوده سنی  2تا  58سال ،دارا بودن نارساخوانی (بر اساس تشخیص مرکز اختاللهای
یادگیری) ،عدم وجود معلولیت دیگر و رضایت خانواده برای همکاری در برنامه مداخله
بود .کودکانی که شروط باال را داشتند به پژوهش وارد شدند و سرانجام کودکانی که
بیماریهای همراه مانند اختاللهای شدید حسی -حرکتی و مشکالت بینایی و شنوایی
داشتند ،مشکالت رفتاری شدید که منجر به عدم همکاری میشد و نارسایی هوشی و
شناختی در آنها وجود داشت از پژوهش خارج شدند.
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در این پژوهش از برنامه بازیهای زبانشناختی الگوبرداری شده است .این برنامه
توسط اصغری نکاح و همکاران ( )5098در دانشگاه فردوسی مشهد مبتنی بر رویکرد
شناختی رفتاری بهمنظور آموزش به دانشآموزان با کمتوانی ذهنی مورد استفاده قرار
گرفته است .این برنامه بهمنظور افزایش ظرفیت توانایی خواندن ،ریاضی و امالء تهیه شده
است و هدف آن تقویت مؤلفههای مختلف در زمینه یادگیری است .برنامه حاضر به مدت
 56جلسه  55دقیقهای در  2هفته متوالی و بهصورت  8جلسه در هفته ارائه شد .در جدول 5
خالصه سه جلسه از جلسات اجرای برنامه بهعنوان نمونه ارائه شده است.
جدول  .1نمونهای از محتوا ،هدف و ابزارهای مورد استفاده در سه جلسه از برنامه
جلسه

اول

هدف مداخله

شیوه ارائه بازی

معارفه ،آمادهسازی،

بازیدرمانگر از کودکان میخواهد چند بازی را پیشنهاد

گروهبندی

کنند و با مشارکت گروهی آن را انجام دهند نظیر گل یا

دانشآموزان

پوچ ،جابجاکردن وسایل و حدس زدن

تشخیص سرواژه و
پنجم

ته واژه (هم آغاز و
هم پایان)

شانزدهم

بازیدرمانگر از شاگردان میپرسد کدام وسیله در کالس با
حرف برای مثال م شروع میشود در مرحله بعد میپرسد
کدام کلمه با حرف م پایان میپذیرد سپس میخواهد
دانشآموزان آنها را نوشته ،مقایسه نموده و بلند بخوانند

ابزارها

متناسب با بازی
پیشنهادی

وسایل موجود
در کالس،
تخته کالس

استفاده از معلومات

بازیدرمانگر متنهای را که بهجای قسمتی از کلمات ،تصویر

متنهای نیمه

شناختی جهت

ارائه شده است را در اختیار دانشآموز قرار داده و ا آنها

مصور

روانخوانی

میخواهد متن را با صدای بلند بخوانند

برای سنجش مشکالت خواندن از آزمون تشخیص خواندن شیرازی-نیلیپور استفاده
شد .این آزمون ،یک آزمون انفرادی متشکل از آزمون متنهای خواندن و آزمونهای
تکمیلی میباشد که توسط شیرازی و نیلیپور ( )5020ساخته شد .این آزمون شامل سه
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تکلیف (متن) داستانی ناآشنا و پژوهشگر ساخته با استفاده از کتاب فارسی کالس اول
است ،که اولی متن راهنما-جهت آشنایی آزمودنی با نحوه اجرای آزمون و دو متن دیگر
(متنهای الف و ب) متنهای همتا هستند .در حین اجرای آزمون نوع خطاهای خواندن،
مدت زمان خواندن (به ثانیه) و پاسخهای کودک به سؤالهای درک مطلب بهدقت ضبط و
ثبت میشود .سپس بر مبنای نوع خطای خواندن صفر تا یک امتیاز از نمره  81کسر میشود
و نمره دقت خواندن به دست میآید .بهمنظور محاسبه نمره سرعت خواندن با استفاده از
فرمول ( × 61زمان خواندن به ثانیه/تعداد کلمات موجود در متن) تعداد کلمات خوانده
شده در دقیقه به دست میآید .احتساب درصد پاسخهای صحیح درکمطلب نیز از طریق
(تعداد سؤالهای درک مطلب ×  /511تعداد پاسخهای صحیح) صورت میگیرد .روایی
آزمون از طریق فرمهای همتا تقریباً  1/91به دست آمد و اعتبار آزمون که در متنهای
خواندن ( )1/28و سرعت و دقت در متنهای خوانده شده ( )1/95به دست آمده است
(شیرازی و نیلیپور.)5020 ،
برای انجام این پژوهش نخست از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
معرفینامههای مبتنی بر انجام پژوهش در مراکز مربوط به سازمان آموزش و پرورش
استثنایی شهر شیراز دریافت شد و با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر
شیراز برای ورود به مراکز اختالل یادگیری شیراز معرفینامه اخذ گردید .پس از ورود به
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
والدین رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش اخذ شد .سپس  01نفر از
دانشآموزان پسر با نارساخوانی با روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان گروه نمونه انتخاب
شدند .سپس بهطور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و بعد در مرحله
پیشآزمون آزمودنیهای دو گروه (آزمایش و کنترل) بهوسیله آزمون تشخیص خواندن
شیرازی-نیلیپور ارزیابی شدند .سپس گروه آزمایش طی  56جلسه  55دقیقهای هفتهای 8
جلسه به مدت  2هفته در برنامه بازیهای زبانشناختی شرکت کردند .گروه کنترل در طی
مدت انجام پژوهش هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند .پس از پایان جلسه  56در
مرحله پسآزمون دوباره آزمون تشخیص خواندن شیرازی-نیلیپور برای هر دو گروه اجرا
شد.
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برای توصیف دادههای پژوهش از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین و انحراف
استاندارد استفاده شد .همچنین برای پاسخگویی به سوالهای پژوهش از روش تحلیل
کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافتههای پژوهش
در ادامه نخست میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و
دقت خواندن) به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در اجرای پیشآزمون و پسآزمون را به
تفکیک گروه نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه
مرحله
متغیرها

سرعت خواندن
درک مطلب
دقت خواندن

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

550/00

52/56

05/81

55/98

کنترل

565/50

02/65

569/90

08/51

آزمایش

8 /5

1/99

5/88

1/21

کنترل

8/80

1/21

8/80

1/81

آزمایش

00/98

58/55

5/55

8/95

کنترل

52/50

8/55

81/85

0/15

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود میانگین سرعت خواندن گروه آزمایش در
مرحلهی پس آزمون که بر حسب زمان سنجیده شده است به میزان زیادی کاهش داشته
است .در حالیکه میانگین گروه کنترل ،افزایش مختصری را تجربه کرده است،
درکمطلب گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،افزایش تقریباً دو برابری داشته ،در حالی
که میانگین گروه کنترل هیچ تغییری نکرده است ،در رابطه با دقت خواندن که بر حسب
تعداد خطا سنجیده شده است ،برای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون به میزان زیادی
کاهش پیدا کرده که این میزان در گروه کنترل افزایش داشته است .حال برای اینکه
مشخص شود تغییرات حاصل شده از نظر آماری معنیدار است از آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج آن در زیر قابل مشاهده است.
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شایان ذکر است که پیش از انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،الزم بود
مفروضههای اصلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره وارسی شود .بدین منظور برای بررسی
مفروضهی نرمال بودن توزیع ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،5برای بررسی
مفروضهی همگنی واریانسها ،از آزمون لوین 8و برای بررسی مفروضهی یکسانی شیب
خط رگرسیون ،0از تعامل پیش آزمون و متغیر مستقل استفاده شد و نتایج نشان داد که
استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بالمانع است.
سؤال پژوهش :آیا برنامهی بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن
(سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) دانشآموزان پسر با نارساخوانی تأثیر
معناداری دارد؟

بهمنظور بررسی تأثیر برنامهی بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن (سرعت،
درکمطلب و دقت خواندن) دانشآموزان پسر با نارساخوانی از روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  0قابل مشاهده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی تأثیر برنامهی بازیهای زبانشناختی بر
عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن)
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

نسبت F

سطح معنیداری

اثر پیالیی

1/950

0

80

21/820

1/115

المبدای ویلکز

1/128

0

80

21/820

1/115

اثر هاتلینک

51/508

0

80

21/820

1/115

بزرگترین ریشه روی

51/508

0

80

21/820

1/115

نتایج آزمونهای چهارگانه تحلیل کوواریانس چندمتغیره که در جدول  0آمده است،
نشان داد که گروه آزمایش و کنترل دستکم در یکی از سه خرده مقیاس عملکرد
خواندن تفاوت معنیداری دارند [ .]F=)0،80(21/820،P<1/115بهمنظور پی بردن به این
تفاوت از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده شده که نتایج آن در جدول
 5ارائه شده است.
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Leven
3. regression

02 /

اثربخشی برنامه بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن دانشآموزان...

جدول  .4نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس تکمتغیره برای خرده مقیاسهای عملکرد خواندن
منبع تغییرات

متغیرهای وابسته

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

مجذورت

دقت خواندن

5851/15

5

5851/15

551/88

1/115

1/26

میانگین مجموع

F

سطح معنیداری

گروه

خواندن

اتا

درکمطلب

55/62

5

55/62

88/18

1/115

1/58

سرعت

ضریب تفکیکی

58801/55

5

58801/55

55/89

1/115

1/65

نتایج جدول  5نشان میدهد با در نظر گرفتن نمرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر
همپراش (کمکی) مداخله بازیهای زبانشناختی بر نمره خرده مقیاس سرعت خواندن
باعث تفاوت معنیداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون شده است

[ ]F=55/89،P<1/115 ،= 2 1/65و میزان تأثیر  1/65بوده است .همچنین نتایج جدول
یاد شده نشان میدهد با در نظر گرفتن نمرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش
(کمکی) مداخله بازیهای زبانشناختی بر نمره خرده مقیاس درک مطلب باعث تفاوت
معنیداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون شده است [، 2 =1/58
 ]F=88/18،P<1/115و میزان تأثیر  1/58بوده است .افزون بر این ،نتایج جدول نشان
میدهد با در نظر گرفتن نمرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش (کمکی) مداخله
بازیهای زبانشناختی بر نمره خرده مقیاس دقت خواندن باعث تفاوت معنیداری بین دو
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون شده است [ ]F=551/88،P<1/115 ، 2 =1/26و
میزان تأثیر  1/26بوده است .بنابراین ،مداخله اثرگذار بوده است و منجر به بهبود عملکرد
خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) دانشآموزان پسر با نارساخوانی شده
است.

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52بهار 9569

/ 09

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامهی بازیهای زبانشناختی بر عملکرد
خواندن دانشآموزان با نارساخوانی بود .نتایج نشان داد که برنامهی بازیهای زبانشناختی
بر عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) دانشآموزان با نارساخوانی
تأثیر معنادار دارد .این نتایج با یافتههای لیسک و هنیچلیف ( ،)8118گونزالس (،)8118
ایهری ( ،)8115برنان و آیرسون ( ،)5998فصیحانیفرد و میکائیلی منیع (،)5029
وطندوست و همکاران ( ،)5095باعزت؛ نادری و ایزدی فرد ( ،)5095اصغری نکاح و
همکاران ( ،)5098مرادی ،فرامرزی و عابدی ( ،)5090حیدری ،شاهمیوه اصفهانی ،عابدی
و بهرامی ( ،)5095حیدری ،امیری و مولوی ( ،)5095عسگری ،یاریاری و کدیور ()5026
و مهدی زاده و همکاران ( )5095همسو است.
در تبیین اثربخشی برنامهی بازیهای زبانشناختی بر دقت خواندن دانشآموزان با
نارساخوانی میتوان گفت که یکی از مشکالت افراد دارای اختاللهای خواندن ،توجه
ضعیف اعم از شنیداری و دیداری است (برنینجر ،نیلسن ،ابوت ،ویجسمان و راسکیند،
8112؛ اخوان تفتی و امیری .)5098 ،از طرفی پژوهشگران (برای نمونه پک ،کهل و
تئودور8115 ،؛ کیمبرو ،بالکین ،رانیچ8118 ،5؛ سعادت )5091 ،نشان دادهاند که از طریق
بازی و بازیدرمانی میتوان مشکالت مرتبط با نارسایی توجه را کاهش داد .بنابراین
میتوان گفت که در پژوهش حاضر نیز ،جنبه بازیگونه آموزش توانسته است توجه
کودکان نارساخوان را متمرکز ساخته و از این طریق منجر به افزایش آگاهی واجی و
پردازش واجشناختی بهتر و کاهش خطا در حین خواندن شده است .افزون بر این ،آموزش
مواردی مثل آگاه ساختن کودکان نارساخوان نسبت به حروف ،صداها ،هجاها ،ارتباط بین
حرف و صدا ،شناخت حروف اول ،وسط و آخر کلمه ،ترکیب واجها ،دستکاری واجی و
غیره با استفاده از بازی سبب بهبود مهارت آگاهی واجی آنها شده است و در نتیجه ،این
آگاهی کاهش خطا در خواندن را به همراه داشته است .همچنین ،بر خالف روشهای
آموزش مستقیم ،آرامش خاطر و اطمینان و امنیت روانی ناشی از روش آموزشی بازیهای
زبانشناختی باعث میشود که مشکالت رفتاری هیجانی و به دنبال آن نشانههای
نارساخوانی کودک تا حدود زیادی بهبود یابد (باعزت.)5028 ،
1. Peck, Kehle, Bray, Theodore & Kimbrough, Balkin & Rancich

03 /

اثربخشی برنامه بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن دانشآموزان...

در تبیین اثربخشی برنامهی بازیهای زبانشناختی بر سرعت خواندن دانشآموزان با
نارساخوانی میتوان گفت که اقدامات صورت گرفته بهویژه در جلسات روانخوانی
برنامهی بازیهای زبانشناختی باعث میشود که افراد از اطالعات حافظه بلندمدت جهت
رمزگشایی محرک های نوشتاری کمک بگیرند .در واقع ،احتماالً از این طریق سرعت
پردازش اطالعات و زمان واکنش آزمودنیهای گروه آزمایش افزایش پیدا کرده است .در
این زمینه برزنیتز و میسرا ( )8110معتقدند که نارسایی سرعت پردازش ،منجر به عدم
هماهنگی از لحاظ زمانبندی پردازش اطالعات دیداری و شنیداری میشود و این در حالی
است که ارتباط دادن این دو مؤلفه برای دانشآموزان نارساخوان ،خیلی مشکلتر از
کودکان بهنجار است .در حالی که برنامهی بازیهای زبانشناختی به دانشآموزان
نارساخوان کمک میکند که با استفاده از نشانههای دیداری (تصاویر) در کنار نشانهها
شنیداری (واژهها) زمان کمتری برای پردازش اطالعات صرف کنند .افزون بر فرضیه
5
نارسایی سرعت پردازش ناشی از نارسایی عمومی پردازش اطالعات ،ولف و باورز
( )5999مسیر یا سازوکار دومی را مطرح کردند که ممکن است منجر به نارسایی سرعت
نامیدن شوند .بدین معنی که مراحل پردازشِ این مسیر ،مقدم بر فعالسازی واجشناختی
است .در این سازوکار ،فرض میشود که سرعت کند پردازش بینایی ،که نشانه اختالل در
سرعت پردازش ناشی از نارسایی اختصاصی (فقط در حس بینایی) پردازش اطالعات
است ،علت صرف زمان بیشتر پاسخدهی در تکالیف سرعت نامیدن است ،از آنجا که در
برنامهی آموزشی پژوهش حاضر به این موضوع (کمک به پردازش حس بینایی) توجه
شده است ،بنابراین از این زاویه نیز نتیجه پژوهش حاضر قابل تبیین است.

1. Wolf & Bowers
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در تبیین اثربخشی برنامهی بازیهای زبانشناختی بر درک مطلب دانشآموزان با
نارساخوانی میتوان گفت که تسلط بر آگاهیهای واجشناختی پایه ،از قبیل شناسایی صدا
و حرف و درک ارتباط میان آنها ،ترکیب کلمات و روانخوانی ،آمادگیهایی هستند که
دانشآموزان با نارساخوانی از طریق برنامهی بازیهای زبانشناختی جهت درکمطلب به
آن مجهز شدند .این استدالل هماهنگ با نظریههای مربوط به شکلگیری و رشد خواندن
است که بر اهمیت و نقش مهارتهای واجشناختی در برخورد کارآمد با رمزنوشتهها و
ترکیب مناسب همسو است (فورنس و ساموئلسون .)8155 ،این نتیجه بیانگر آن است که
بازیها و فعالیتهای مندرج در برنامه اعمال شده با تحریک مهارتهای واجشناختی زمینه
رمزگشایی صحیحتر واژهها و در نتیجه موقعیت درک مفهوم واژهها را فراهم آورده است.
بهطورکلی یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر مؤید اثربخشی برنامهی آموزشی
بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن (دقت ،سرعت ،درکمطلب) دانشآموزان با
نارساخوانی است و استفاده اثربخش از این برنامهی آموزشی ،یک گام روبهجلو در جهت
درمان مشکالت خواندن است.
باید یادآوری کرد که شرکتکنندگان پژوهش کودکان نارساخوان  2تا  58سال
بودند .تغییرات سطح رشد شناختی در این دوره سنی و تأثیر احتمالی آن بر مؤلفههای
خواندن مستلزم کنترل عامل سن است که در پژوهش حاضر به علت محدود بودن دسترسی
به شرکتکنندگان بیشتر ،امکان کنترل این عامل فراهم نبود .محدودیت دیگر این بود که
به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه و همچنین مشکل در جلب رضایت والدین آزمودنیها،
امکان اجرای آزمونهای پیگیری بهمنظور بررسی اینکه آیا نتایج میتواند تداوم داشته باشد
یا خیر ،وجود نداشت .همانطور که مالحظه شد پژوهش حاضر دارای مرحله پیگیری برای
بررسی اثربخشی بلندمدت مداخالت آموزشی نبود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که مرحله
پیگیری نیز در پژوهشهای آتی اعمال شود.
با توجه به اثربخشی آموزش بازیهای زبانشناختی به درمانگران ،مسؤولین مراکز
اختاللهای یادگیری ،معلمان و والدینی که عالقهمند به مشارکت فعاالنه در درمان
کودکان با نارساخوانی خود هستند توصیه میشود که در آموزشهای خود از روش
آموزشی اعمالشده در این پژوهش بهره بگیرند .همچنین با توجه به مؤثر بودن برنامه
بازیهای زبانشناختی بر عملکرد خواندن (سرعت ،درکمطلب و دقت خواندن) ضروری
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است از همان سالهای ابتدایی به دانشآموزان آگاهیهای الزم در این زمینه ارائه شود و
در مراکز اختاللهای یادگیری و کلینیکها نیز از این راهبرد در آموزشهای ترمیمی و
اصالحی استفاده شود.
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