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 مدیخودکارآخواندن و  مهارتبهبود  بر یتکنیک خودآموز تاثیر
 ینارساخوانبا نشانگان آموزان دانشدر تحصیلی 

 2عباسعلی حسین خانزاده ،1فرزانه امراللهی بیوکی
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 چکیده
 نارساییا ب ودر توانایی خواندن مربوط  نارساییو  تاخیرکه به است ترین مقوله ناتوانی یادگیری رایجنارساخوانی 

هدف پژوهش حاضر . شودشده مشخص میخوانده شناخت واژگان و فهم مطالبِ هایدر پیدایش مهارت مالحظهقابل
وانی موزان با نشانگان نارساخآتحصیلی دانش خودکارآمدیهای خواندن و بر مهارت یتکنیک خودآموز تاثیر تعیین

تمامی  جامعه آماری شامل .آزمون با گروه گواه انجام شدپس آزمونپیش طرح و آزمایشینیمه روش با پژوهش .بود
 1392-93که در سال تحصیلی  ه استکرج بود چهارم ابتدایی شهرستانسوم و های آموزان دختر نارساخوان پایهدانش

انتخاب و در دو گروه  ایچندمرحله گیری تصادفیبا روش نمونه این افرادنفر از  30تعداد بودند. مشغول به تحصیل 
 لیستچک ،آزمون هوش وکسلر ها ازآوری دادهبرای جمع تصادفی، جایدهی شدند. روش، به گواهآزمایش و 

نتایج تحلیل واریانس و تحصیلی و آزمون عملکرد خواندن استفاده شد.  خودکارآمدی پرسشنامهنارساخوانی، 
آموزان نارساخوان گروه آزمایش در بهبود عملکرد خودآموزی به دانش تکنیککه آموزش کوواریانس نشان داد 

همچنین آموزش با این روش  .بوده استتحصیلی آنان موثر  خودکارآمدیخواندن، سرعت خواندن، درک مطلب، 
رد بهبود عملکبرای  خودآموزی شود از تکنیکپیشنهاد می موجب کاهش خطاهای خواندن در دختران نارساخوان شد.

ر این تکنیک برای بهبود عملکرد تحصیلی و باو توانمی چنیناستفاده شود. همبا نارساخوانی آموزان شدر دان خواندن
 .کردبه توانمندی در برابر تکالیف و مشکالت تحصیلی در مدارس استفاده 

 یعملکرد خواندن، خودآموز ،تحصیلی خودکارآمدی ،نارساخوانی :کلیدی واژگان
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  مقدمه
رائو، ) از کودکان ممکن است دچار مشکل شود تعدادیها و در یادگیری در بسیاری از زمینه

در زمینه تکالیف ممکن است  یک کودک(. 2017، 1راماناتان، شارما، دار، تاتکار و پال
نعیم، )بند ای از خود نشان دهدر زمینه نوشتاری قابلیت برجسته اما ؛شفاهی مشکل داشته باشد

. یا اینکه کودکی در زمینه گفتاری یا شنوایی (2017، 2الستلو، اینای، بیران و مارگالیت
د عملکرد ضعیفی نشان دهحرکتی -های بیناییدر فعالیترا داشته باشد؛ اما  مهارت الزم

 بینهمچنین کودکانی هستند که ( 2017، 3)داوس، وانوورن، واندراورا، قسکویر و ووترز
(. معموالً 2013، 4وجود دارد )بندوراتفاوت زیادی و عملکرد واقعی آنها های ذهنی توانایی

مشکل  صورتبهمشکالت در درک و کاربرد زبان نوشتاری یا گفتاری است که  گونهاین
در تفکر، خواندن، حرف زدن، گوش دادن، نوشتن، هجی کردن، یا حساب کردن تظاهر 

شود )مونتاگو و یاد می 5های یادگیریناتوانی عنوانبهکند که در مواردی از آنها می
ای هنارساخوانی بر مبنای پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالل(. 2013، 6کاویندش

بر حسب سن،  تر از حد مورد انتظارروانی حالتی است که در آن پیشرفت خواندن پایین
موفقیت تحصیلی یا باشد. این اختالل به میزان زیادی مانع آموزش و هوش کودک می

ویرایش پنجم راهنمای  هایمالکشود. طبق های روزانه مستلزم خواندن میفعالیت
های روانی در صورت وجود یک اختالل عصبی یا حسی، میزان ناتوانی تشخیصی اختالل

های دیگر همراه است )انجمن خواندن بیش از آن حدی است که معموالً با اختالل
 (. 2013 روانپزشکی آمریکا،

 حدس هم، به شبیه کلمات کردن اشتباه در اختالل نوعی نارساخوانی خاص، طوربه

 خوانیوارونه یا خوانیآیینه کلمات، و انتهای ابتدا حروف گرفتن نظر در با کلمات زدن

و  خواندن یادگیری از انزجار و میلیبی کلمات، کردن هجی در شدید مشکالت کلمات،
 هانارساخوان(. 2011، 7ابوت و برنینجر باشد )بروکس،کل میجز از  تشخیص در دشواری
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شنوند دچار زحمت اما در تفسیر مطالبی که می ؛مشکل نداشته باشند 1ممکن است در گفتار
های خواندن به کار در مهارت شوند. اصطالح نارساخوانی، اغلب برای اشاره به ناتوانیمی
عملکرد خواندن و توانایی روان(. 2014، 2نه مشکالت تکلم و گفتار )دکر و بوگی ؛رودمی

دارد که این مهم در ای اهمیت ویژهآموزان دانش برایخوانی و فهم مطالب خوانده شده 
 عملکرد نارساخوانی، یعمده آموزان نارساخوان دچار مشکل است. خصوصیتمیان دانش

است )سادوک و  فرد هوش از ترکه پایین بوده خواندن هایمهارت ضعیف در آشکارا
 برقراری ،و صداها حروف تمییز و درک در آموزانشدان این (. معموال2007سادوک، 

 کلمات از گروهی معنی درک آنها، و بازنمایی حروف نامگذاری ها،واج بین ارتباط

های مهارت و شنیداری و دیداری ادراک مدت،کوتاه حافظه جمله، قالب در نوشتاری
 (.2004میالن، ضعیف هستند )مک حرکتی

 تحصیلی و عاطفی اجتماعی، مشکالت دارای یادگیری ناتوانی با آموزاندانش از بسیاری
یکی از . (2010، 3شچمن و فریلیچشود )می گرفته نادیده مدرسه در اغلب که هستند

باور یا اعتمادی است  خودکارآمدیاست.  خودکارآمدیآموزان فقدان مشکالت این دانش
 وردنظرمهایش در انجام دادن یک رفتار ویژه برای ایجاد یک پیامد که یک شخص به قابلیت

هایی است که پژوهشگران، یکی از راه خودکارآمدیباورهای  (.2013دارد )بندورا، 
-فهومرسه را مهایشان برای انجام تکالیف مدآموزان درباره قابلیتانگیزش و باورهای دانش

یافته عملکرد در شماری از به سطوح افزایش خودکارآمدیاند. درجات باالی سازی کرده
 باالیی خودکارآمدی که (. افرادی1394شود )ثمره و خضری مقدم، تکالیف منجر می

 که افرادی مقابل در کم؛ توانایی تا دهندمی نسبت تالش پایین به را شکستشان دارند

 . بنابراین،دهندمی نسبت توانایی پایین به را شکستشان دارند پایینی خودکارآمدی

 و گذاردمی اجرا موفقیت به با را خاص رفتار شخص، که است اطمینانی خودکارآمدی
؛ به نقل از خشنودنیای چماچایی، 2005دارد )بندورا و شانک،  را آمدهدستبه نتایج انتظار
، 4بیند )هوآنگمبتال به نارساخوانی آسیب میآموزان در دانش خودکارآمدی(. 1392
ای هآموزان مبتال به ناتوانیدر دانش خودکارآمدیبخش وسیعی از پژوهش دربارۀ (. 2013
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ن عقیده ها، ای. قسمت اعظمی از این یافتهدهندمی به دستای را های پیچیدهیادگیری، یافته
 ودخهای یادگیری در مقایسه با همساالن آموزان مبتال به ناتوانیکنند که دانشرا تایید می

تری هستند. این امر ممکن است از پایین مراتببه خودکارآمدیدارای خودپنداشت و 
به های یادگیری آنها را تجرهای مکرری ناشی شود که کودکان مبتال به ناتوانیشکست

 عالیی و نریمانی خرایم، عالیی (.2014، به نقل از هن و گروشیت، 1983، 1اند )می یرکرده

-دانش در پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی باورهای مقایسه با پژوهشی در (1391) خرایم

 آموزاندانش که یافتند دست نتیجه این به عادی و یادگیری هایناتوانی به مبتال آموزان

 از پایینی سطوح خود، از انتظارات پایین سطوح دلیل به یادگیری هایناتوانی به مبتال

 .کنندمی تجربه را پیشرفت یانگیزه و خودکارآمدی باورهای
های یادگیری و مشخصاً نارساخوانی ناتوانی آموزش به کودکان مبتال بهبرای 

رفتاری -های شناختیکی از تکنیکیشده است.   شناسایی و معرفیرویکردهای گوناگونی 
، آموزان مورد استفاده قرار گرفتهآمیزی در درمان مشکالت خواندن دانشموفقیت طوربهکه 

ای از فنون خودآموزی نمونه .(2016، 2)برایدگس و همکاران تکنیک خودآموزی است
یامد روند که بر کنترل پهای تحصیلی به شمار میرفتاری در زمینه مهارت-درمان شناختی

ارد و بر رار دتاکید دارند. در کنترل پیامدها، زمان مداخله پس از رفتار به وقوع پیوسته ق
 ودشهای تحصیلی و پاسخ به آنها تاکید میتجزیه و تحلیل مشکالت مربوط به مهارت

 (.2015، 3رایورز و فلورس)
-نوشابداع و توسعه یافت ) 1971در سال،  4بامایکندونالد م توسط خودآموزی تکنیک

پیوند فنون (. روش خودآموزی از 2015، سرشکی، ساجدی، بخشی و همکارانآبادی، ادیب
درمانگران شناختی و عالئق بالینی درمانگران رفتاری منتج شده است. این شیوه درمانگری 

 شناسایی موقعیت مشکل و تعریف رفتار که عبارتند از است اصلی مشتمل بر سه مرحله
هایی که قرار است در موقعیت مشکل از آنها مطلوب قابل بهبود، شناسایی خودآموزی

. (2016، 5دوتاها )رفتاری برای یاد دادن خودآموزی یهاستفاده از مهارتاستفاده شود، ا
کند که برای درمان مشکالت گوناگون در افراد سنین چارچوبی فراهم می خودآموزی
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. (2016، 1)جنز، ویبورگ، بلجنبرگ، تومرز و نووپ کرد استفادهاز آن  توانمیمختلف 
 ند.کخودآموزی از طریق فرایند تنظیم هدف، در شرایط موجود تغییر ایجاد می برای مثال

آموزان نارساخوان گزینی و پیگیری اهداف به دانشتکنیک خودآموزی در آموزش هدف
بر  ریزی مبتنیگذاری و برنامهآموزان نارساخوان در هدفدانش چراکه ؛تواند مؤثر باشدمی

از بازبینی خود و اهداف تحصیلی خود هستند و این امر روند هدف مشکالتی دارند و ناتوان 
 (.2013، 2خانه کشیو  سازد )باساواراجاپاآموزش و یادگیری آنها را با مشکل مواجه می

کنند. هماهنگ عمل می طوربهدهی با راهبردهای کنترل و نظارت راهبردهای خودنظم
به  شود که در یادگیری موفقیت الزم رایادگیرنده از راه کنترل و نظارت متوجه می کهوقتی

آورد و این مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری دست نمی
چائو و ) گزیندکند یا راهبرد مؤثرتری را برمیاست، بالفاصله سرعت خود را تعدیل می

  (.2016، 3همکاران
 ایهپژوهش در که استی لیتحصی هامهارت بهبود وی ریادگی یبراروش خودآموزی 

 سه. است یافته گسترش و نیتدو( 2015) 4اسمیت، شپلی، الکساندر و آیرز توسطی بعد
 از عبارتندی فکر مکاتب نیا. اندمیسه 5خودآموزیی ریادگیی ریگشکل دری فکر مکتب

-روش و فراشناخت رامونیپ پژوهش-2 ،یریادگیی هاروش و هاسبک رامونیپ پژوهش-1

 .(2017، 7)بلیدی هدفمند رفتار لیقب از 6(شیخو) خودی هاهینظر-3 وی دهنظمی ها
 دوطرفه و متقابل صورتبه که استی شناخت و دیمفی ندهایفرا شاملخودآموزی ی ریادگی

و  ندکنیم عمل اطالعات پردازش ستمیس مختلفی اجزای رو بر هم با که مربوطند هم به
 (. 4120 ،8نارنگ و گاتپا) دهندمیقرار  تاثیرعملکردهای شناختی از قبیل خواندن را تحت 

د بررسی اثربخشی تکنیک خودآموزی بر بهبود عملکر ذکر شدمطالبی که  با توجه به
 درد توانرسد و نتایج حاصل از آن میضروری به نظر می تحصیلی خودکارآمدیو خواندن 

مشکالت و به حل در نظر گرفته شود  خواندنهای مداخالت آموزشی و بالینی اختالل
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آموزان مبتال به با توجه به مشکالت دانش .کمک کندخواندن در کودکان نارساخوان 
ینی تحصیلی پای خودکارآمدینارساخوانی که از احساس  ویژهبهادگیری و یهای نارسایی

دهی اسخپ هدف با حاضر پژوهششوند، برخوردارند و در پیشرفت تحصیلی دچار مشکل می
حصیلی ت خودکارآمدیبر بهبود عملکرد خواندن و خودآموزی تکنیک  له که آیاابه این مس

  ت، انجام شد.اس، مؤثر آموزان نارساخواندانش

 پژوهش روش
جامعه  .با گروه گواه بود آزمونپس-آزمونپیشو طرح آن  آزمایشینیمه روش پژوهش

چهارم ابتدایی شهرستان سوم و های آموزان دختر نارساخوان پایهدانشتمامی  آماری شامل
حجم نمونه شامل . بودندمشغول به تحصیل  1392-93که در سال تحصیلی  ه استکرج بود

آموزان بررسی پرونده دانشآموز دختر نارساخوان )تشخیص نارساخوانی از طریق دانش 30
نارساخوانی و آزمون عملکرد  لیستچکو همچنین اجرای آزمون هوش وکسلر و استفاده از 

 ای تصادفی،گیری چندمرحلهدر این پژوهش از روش نمونه. ندخواندن انجام گرفت( بود
ر هگانه آموزش و پرورش شچهاردر مرحله اول از نواحی  برای انتخاب نمونه استفاده شد.

س مدارتمامی تصادفی انتخاب و در مرحله دوم از بین  صورتبهو چهار  یککرج، ناحیه 
آموزان ابتدایی انتخاب و در هر مدرسه کلیه دانشمقطع مدرسه  6ناحیه، دو این دخترانه 

، خواندن هایاختاللگزارش معلم و اجرای تست آخرین های سوم و چهارم که بر اساس پایه
با استفاده از آزمون هوشی وکسلر  آموزان. سپس دانشی دریافت کردندتشخیص نارساخوان

از دختران نارساخوان که نمره هوشی آنها کنترل شده بود )یک نفر  30ارزیابی شده و 
و  نمونه نهایی پژوهش انتخاب عنوانبه( 85-111از میانگین یعنی  ترپایینانحراف باالتر و 

ه بنابراین معیارهای ورود به گرو. شدند جایدهی گواهتصادفی در دو گروه آزمایش و  طوربه
 و دارا بودن اختالل نارساخوانی بود.  نمونه دختر بودن، داشتن هوش طبیعی

لیست نارساخوانی، چک، وکسلر کودکان یهوش یاسمقابزارهای پژوهش شامل  
بودند که در ادامه  خواندن عملکردآزمون بندورا و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی 

 کنیم. توضیح هر کدام را ذکر می
طراحی توسط دیوید وکسلر  1969این مقیاس در سال : وکسلر کودکان یهوش یاسمق

 11 در وکسلر توسط گزارش شده درونی همسانی متوسط. شدتجدیدنظر  1974در سال  و
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 91/0و  95/0، 96/0 برابر ترتیببه  عملی و کالمی کلی، هوشبهر مقیاس برای سنی گروه
 و داشته بیشتری تغییرپذیری خاصهای خرده آزمون برای درونی همسانی. بوده است

 گنجینهبرای  ضریب بیشترین و 69/0برابر  قطعات الحاق برای همسانی ضریب کمترین

 باالتر کالمی هایخرده آزمون برای پایایی ضرایببه دست آمده است.  87/0با  برابر لغات

 برای گروه سنی هر برای روز 23 متوسط زمانی فاصله در بازآزمایی پایایی و عملی از

گزارش شده  87/0و  94/0 به ترتیب عملی و کالمی هایمقیاس برای و 95/0کلی  مقیاس
 کل نمره با هایاساست. روایی این آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات خرده مق

 92/0 تا 66/0 از آزمون این روایی ضرایب. است آزمون این مطلوب روایی بیانگر آزمون،
 (.1385شهیم، ) است شده گزارش

 از آموزان نارساخوانتشخیص دانشدر این پژوهش برای : لیست نارساخوانیچک
سئوال  15 لیست. این چکاستفاده شد (1382نارساخوانی )عزیزیان و عابدی،  لیستچک

است.  15تا  0شود و نمره کل آن بین توسط معلم تکمیل می که ای بله خیر دارددو گزینه
-دارای چهار سطح پیش وآموزی شهر اصفهان هنجاریابی شده این آزمون در جامعه دانش

گی روایی این آزمون از طریق ضریب همبست است. ی، دبستانی، راهنمایی و دبیرستاندبستان
 93/0ه و پایایی آزمون به روش بازآزمایی آمد به دست 63/0کل آزمون با هوشبهر برابر با 

 ( ضریب1383(. عابدی و عزیزیان )1387گزارش شده است )به نقل از شریفی و داوری، 

اند )به نقل از حریری، گزارش کرده 95/0تا  41/0پایایی این آزمون را برای نمره کل بین 
 (.1395صابری و ابوالمعالی الحسینی، 

ی از تحصیل خودکارآمدیسنجش  : برایبندوراتحصیلی  خودکارآمدی پرسشنامه .3
آموزان ابتدایی تحصیلی دانش خودکارآمدیسئوالی بندورا برای سنجش  30پرسشنامه 

یاس های مقآموزان پرسشای بوده و هر یک از دانشاستفاده شد. این پرسشنامه چهار گزینه
نمایند. روایی این پرسشنامه در میبندی مذکور را از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجه

و  87/0عمومی برابر با  خودکارآمدی( با روش همبستگی با نمرات 2007مطالعه زیمرمن )
گزارش شده است. همچنین در ایران ضریب  92/0پایایی آن با روش دونیمه کردن به مقدار 

( با روش تحلیل 1394)فالحی  و آبادنصرتهاشمی  ،علیلوپایایی این مقیاس در مطالعه 
یایی سئواالت پرسشنامه در پژوهش گزارش شده است. پا 83/0براون برابر با  -اسپیرمن

 گزارش شده است.  82/0( با روش آلفای کرونباخ 1390) رنجبر، کاکاوند و دانش
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-گیری سطح توانایی خواندن و تشخیص دانشاندازه برای: خواندن عملکرد آزمون .4

 ارفع و سیفی، قمرانی، آزمون اختالل خواندن که توسط یارمحمدیاناز آموزان نارساخوان 
این آزمون شامل سه پاراگراف از شد. تهیه و هنجاریابی شده است، استفاده  (1394)در سال 

یری را در بر دارد که های یادگآموزان است و سه مقوله از ناتوانیدرسی دانش هایمتن
سرعت خواندن. خطاهای خواندن پنج  -3 و درک مطلب-2 ،خواندنطاهای خ-1عبارتند از 

. ستنده جابجایی و جایگزینی ،حذف ،سازیوارونه ،افزودن شاملزیر گروه را در بر دارد که 
در بخش درک مطلب از هر پاراگراف دو سوال و برای هر پایه شش سوال در نظر گرفته 

است که از شروع تا پایان متن خواندن، به طول شده است. سرعت خواندن نیز مدت زمانی 
شود. کسب نمره بیشتر در بعد خطای کل و مدت زمان انجامد و به ثانیه محاسبه میمی

آموز دارای ارزش منفی بوده و کسب نمره بیشتر در درک مطلب خواندن از سوی دانش
کالس  گروه پسران ر پژوهش َنصِفت میانگین کل خطاها برایدباشد. دارای ارزش مثبت می

برای گروه دختران کالس سوم  درصد ذکر شده است. و 44/2چهارم و کالس  57/1سوم 
آموز نارساخوان با توجه به نمره هر گزارش شده است. دانش 30/2چهارم  و کالس 02/1

 76/0و  92/0پایایی و روایی آزمون به ترتیب شود. سه مقوله در این آزمون تشخیص داده می
 . (1389کنش و دانش، ، خوششده است )مجیدیگزارش 

مبتنی بر رویکرد نظری ای در پژوهش حاضر شامل تکنیک خودآموزی برنامه مداخله
د. در جریان جلسه، به مدت یک ماه اجرا ش 12بام وگودمن بوده است که در طی مایکن

آموزان دانشهای مناسب و بحث گروهی، مشارکت ای، با طرح پرسشاجرای برنامه مداخله
 نه،انتخاب گروه نموهای الزم و گرفتن مجوز پس ازبرای اجرای پژوهش بکار گرفته شد. 

 سپس اجرا شد. تحصیلی برای هر دو گروه خودکارآمدیخواندن و عملکرد آزمون پیش
و به مدت ای دو جلسه ای که هفتهدقیقه 45جلسه  12به مدت  ای تدوین شدهبرنامه مداخله

آموزان گروه آزمایش تا آخر همان ماه  بر روی دانش 93اول اردیبهشت سال یک ماه از 
 گواه. گروه آموزان بدون نارساخوانی( اجرا شدگروهی و بدون حضور دانش صورتبه)

الزم به ذکر است که در زمان  های عادی مدارس را دریافت کرد.بدون مداخله فقط آموزش
 شد. تر مدرسه استفادهکالس درس از سالن آمفی تئا اخله برای مختل نشدناجرای برنامه مد

 عملکرد آزمونپسآموزان، به دانش خودآموزی آموزش راهبرد پایانیک هفته بعد از 
  اجرا شد.تحصیلی  خودکارآمدیخواندن و پرسشنامه 
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( برای یادگیری و 1971بام وگودمن )مبتنی بر رویکرد نظری مایکنتکنیک خودآموزی 
( تدوین و 1992های تحصیلی است که در مطالعات بعدی توسط میلرو برونر )بهبود مهارت

 هایپژوهشهای بکار گرفته شده در گسترش یافته است. ما با استفاده از تکنیک
ایم. خالصه جلسات تکنیک ای را به شرح ذیل تدوین کردهخودآموزی، برنامه مداخله

 گزارش شده است. 1در جدول خودآموزی 

 الصه جلسات تکنیک خودآموزی. خ1جدول 
 اهداف جلسات

 اول
برای هشت جلسه، ارائه خودآموزی تعیین اهداف  تحصیلی، خودکارآمدیتعریف خودآموزی و 

 و اهداف خودکارآمدی تکلیف شامل بازنویسی تعاریف خودآموزی و

 دوم
ف شامل تکلی . ارائهو شناسایی رفتارهای مغایر مطلوب هایشناسایی موقعیت مشکل، تعریف رفتار

 بازخوانی اهداف خواندن و نوشتن خطاها

 سوم
رمانگر دبندی اهداف خودآموزی، تکنیک بکار رفته شامل خواندن اهداف تعیین شده از سوی اولویت

 و خطاها تعدادها و نوشتن و شرکت در خواندن گروهی. ارائه تکلیف شامل بازخوانی متن و مراجع
 مدت زمان الزم برای خواندن هر متن

 چهارم
بازبینی تکالیف جلسات قبل و انتخاب اهداف ساده برای تمرین خواندن با روش خودآموزی. تکنیک 

ارائه تکلیف شامل بازخوانی اهداف خواندن و نوشتن . بکار رفته شامل خواندن اهداف با صدای بلند
 تعداد خطاها

 پنجم
. تکنیک بکار رفته  شامل روش خودکارآمدیتعیین تعداد خطاها با صدای بلند و تقویت احساس 

 اهداف خواندن و نوشتن خطاها  بازبینی خود در خواندن و خودارزیابی. ارائه تکلیف شامل بازخوانی

 ششم
و احساس کارآمدی با روش خودآموزی.  تکنیک شامل تندخوانی  صدابی صورتبهروش تندخوانی 

خواندن سریع. ارائه تکلیف شامل بازخوانی اهداف خواندن و نوشتن سرعت  و اصالح خود با روش
 خواندن

 هفتم
. استنباط از متن و در میان خودکارآمدیبهبود درک مطلب با روش خودآموزی و بهبود باورهای 

 اندن. ارائه تکلیف شامل بازخوانی اهداف خواندن و نوشتن ادراک از متنگذاشتن ادراکات در خو

 هشتم
ندن و ها در خواتحصیلی در مدرسه. تکنیک بکار رفته شامل مرور موفقیت خودکارآمدیتقویت 

رفته های صورت گخودارزیابی مثبت. ارائه تکلیف شامل بازخوانی اهداف خواندن و نوشتن موفقیت
 (.1985)مایکنبام،  در طول جلسات

 

 های پژوهشیافته
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یک آزمون به تفکآزمون و پسهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیششاخص 2در جدول 
 اند.ها گزارش شدهگروه

 کودکان نارساخوان یهاهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهشاخص .2جدول 
 استانداردانحراف  میانگین هبیشین کمینه گروه وضعیت متغیر

 خطاهای خواندن

 آزمونپیش
 58/0 08/2 3 1 آزمایش

 60/0 95/1 3 1 گواه

 آزمونپس
 29/0 02/1 60/1 50/0 آزمایش

 40/0 72/1 2 1 گواه

 درک مطلب

 آزمونپیش
 73/0 74/3 50/5 70/2 آزمایش

 99/0 77/3 6 10/2 گواه

 آزمونپس
 86/0 46/5 7 4 آزمایش

 19/1 52/3 25/6 60/1 گواه

 سرعت خواندن

 آزمونپیش
 07/9 136 150 115 آزمایش

 77/15 73/127 161 104 گواه

 آزمونپس
 54/11 53/106 130 88 آزمایش

 85/10 67/120 144 99 گواه

 تحصیلی خودکارآمدی

 آزمونپیش
 80/3 73/27 35 21 آزمایش

 65/3 07/29 36 24 گواه

 آزمونپس
 46/5 60/36 48 31 آزمایش

 39/3 93/18 23 13 گواه

که میانگین گروه آزمایش در خطاهای خواندن از پیش دهندمینشان  2جدول  نتایج
-ه پسآزمون باز پیشنیز آزمون کاهش یافته است. میانگین سرعت خواندن آزمون به پس

 مدیخودکارآمیانگین درک مطلب افزایش یافته است.  کهدرحالی ،آزمون کاهش یافته
ایسه جهت مقیافته است.  آزمون افزایشسآزمون به پتحصیلی نیز در این گروه از پیش

ستفاده شد. امیانگین چهار متغیر وابسته در بین دو گروه از تحلیل کوواریانس چند متغیری 
عامل تبرای این کار ابتدا همگنی شیب خط رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد 

 فرضپیش(. بنابراین F=2.20, p<0.06باشد )دار نمیمعنی آزمونپیششرایط و بین 
آزمون ام باکس برای بررسی برابری  Fبرقرار است. همچنین آماره شیب رگرسیون  همگنی

 ,F=1.15) نبود دارامعن دو گروهماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه 
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p<0.33 ه در دو متغیرهای وابست کوواریانسنتیجه گرفت که ماتریس  توانمی(. بنابراین
  گروه برابر است.

و  هگوادر گروه عملکرد خواندن های نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری مربوط به مولفه .3جدول 
 آزمایش

 یدارمعنیسطح  F d.f1 d.f1 مقدار آزمون

 81/0 یاثر پیال

79/33 3 23 001/0 
 18/0 دای ویکلزبالم

 41/4 اثر هوتلینگ

 41/4 بزرگترین ریشه روی

تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه  Fآماره  3با توجه به جدول 
. استدار امعن 001/0ا، درک و سرعت( در سطح های خواندن )خطدر مولفه گواهش و یآزما

های خواندن در از لحاظ مولفه گواهگفت که بین گروه آزمایش و  توانمیبنابراین 
 دارادن، تفاوت معنهای خوانو تعامل بین مولفه آزمونپیشبعد از کنترل نمرات  آزمونپس

متغیرهای وابسته  بر شده انجام مداخله آیا که نکته این روشن شدن برایوجود دارد. 
 .شد استفاده و تحلیل کوواریانس راههیکواریانس  تحلیل از است، بوده تأثیرگذار

و درک  خطاهای خواندن آزمونپسو آزمایش در  گواهبرای بررسی تفاوت گروه 
گزارش شده است. الزم به ذکر است که  راههیکنتایج تحلیل واریانس  4در جدول  مطلب

مطلب  های درکخطاهای خواندن و همچنین همبستگی این مولفه با مولفه آزمونپیش تاثیر
 د.ذکر شا کنترل شده است که در بخش قبلی وطریق آزمون مانکوو سرعت خواندن از 

 و خطاهای خواندن آزمونپسدر  گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیکنتایج تحلیل واریانس  .4جدول 
 درک مطلب

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

آماره 
F 

سطح 
 یدارمعنی

اندازه 
 اثر

 45/0 001/0 69/20 30/1 1 30/1 آزمونپیش

عضویت 
 گروهی

34/3 1 34/3 04/53 001/0 68/0 

    06/0 25 58/1 خطا

 001/0 88/0 02/0 02/0 1 02/0 آزمونپیش

عضویت 
 گروهی

28/21 1 28/21 27/19 001/0 43/0 
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    06/59 25 61/27 خطا

و درک  در خطاهای خواندن گواهتفاوت بین دو گروه آزمایش و  4با توجه به جدول 
و  68/0 در خطاهای خواندن و درک مطلب . اندازه اثراستدار امعن 001/0در سطح  مطلب

نیز  آزمونپیش Fباشد. آماره دهد که این تفاوت در جامعه متوسط مینیز نشان می 43/0
 آزمونپیشدهد که نشان می نتیجهدار است. این امعن 001/0باشد که در سطح ( می69/20)

( 02/0نیز ) آزمونپیش Fآماره  خطاهای خواندن دارد. آزمونپسداری بر نمرات امعن تاثیر
بر نمرات  داریمعنی تاثیر آزمونپیشدهد که دار نیست. این یافته نشان میاباشد که معنمی

 درک مطلب ندارد. آزمونپس
 خودکارآمدی سرعت خواندن آزمونپسو آزمایش در  گواهبرای بررسی تفاوت گروه 

قبل از ارائه نتایج این  گزارش شده است. راههیک کوواریانسنتایج تحلیل  5در جدول 
 آزمونپیشبرای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون  Fنتایج آزمون  4آزمون در جدول 

گزارش  گواهدر گروه آزمایش و  تحصیلی خودکارآمدی سرعت خواندن و آزمونپسو 
 .شده است

سرعت  آزمونپسدر  گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیک کوواریانسنتایج تحلیل  .5جدول 
 تحصیلی خودکارآمدیو  خواندن

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 

 یدارمعنی

اندازه 
 اثر

 56/0 001/0 75/31 09/1875 1 09/1875 آزمونپیش

عضویت 
 گروهی

09/2695 1 09/2695 63/45 001/0 65/0 

    06/59 25 59/1476 خطا

 04/0 28/0 21/1 90/24 1 90/24 آزمونپیش

عضویت 
 گروهی

22/2997 1 22/2997 17/146 001/0 84/0 

    50/20 27 63/553 خطا

و  در سرعت خواندن گواهتفاوت بین دو گروه آزمایش و  5با توجه به جدول 
در سرعت خواندن  65/0اندازه اثر . استدار امعن 001/0در سطح  تحصیلی خودکارآمدی

 خودکارآمدیدر  84/0اندازه اثر و  باشددهد که این تفاوت در جامعه متوسط مینشان می
 F آماره .است توجهقابلدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ و نیز نشان می تحصیلی
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دهد نشان میدار است. این یافته معنی 001/0باشد که در سطح ( می75/31نیز ) آزمونپیش
 Fآماره . سرعت خواندن دارد آزمونپسداری بر نمرات معنی تاثیر آزمونپیشکه 
 دار نیست.باشد که معنی( می21/1تحصیلی نیز ) خودکارآمدی آزمونپیش

 گیریو نتیجه بحث
های خواندن و تکنیک خودآموزی بر مهارت تاثیر تعیینهدف از انجام پژوهش حاضر 

نگر آن پژوهش بیا نتایج .موزان با نشانگان نارساخوانی بودآتحصیلی دانش خودکارآمدی
آموزان نارساخوان گروه آزمایش در بهبود که آموزش راهبرد خودآموزی به دانش بود

تحصیلی آنان موثر است.  خودکارآمدی و د خواندن، سرعت خواندن، درک مطلبعملکر
خواندن در دختران نارساخوان شده  همچنین آموزش با این روش موجب کاهش خطاهای

آموزان نارساخوان گروه آزمایش پس نشان داد که خطاهای خواندن در دانش نتایج است.
باعث کاهش  68/0. مداخله با اندازه اثر بودشده  گواهکمتر از گروه  ،از دریافت آموزش

 نتایج پژوهش. این یافته همسو با بودآموزان نارساخوان شده خطاهای خواندن در دانش
آموزان (، بر روی دانش1389) ایزدیو  باعزت(، 1389(، مجیدی و همکاران )1392بیرامی )

بر کاهش خودآموزی اند تکنیک ادگیری است که گزارش کردهیهای دارای ناتوانی
است و با استفاده از تکنیک خودآموزی  اثربخشخطاهای خواندن و بهبود عملکرد خواندن 

های یادگیری متوسط و شدید یادگیری های خواندن را به افراد دچار ناتوانیمهارت توانمی
( به این نتیجه 2014آبلینگر و همکاران ). در این راستا آمیزی آموزش دادموفقیت طوربه

ی اولیه انارساخوان در تکالیف مختلف خواندن، پایه افرادرسیدند که تحلیل خطاهای معنایی 
ارچوب خطاهای کند. در این چنارساخوانی فراهم می هایزیرگروهرا برای تشخیص بالینی 

ود. ردر آینده به شمار می واژهشاخصی از استراتژی پردازش  عنوانبه شناسیواجمرتبط با 
است.  ای مرتبطای با استراتژی خواندن زیرآستانهخطاهای معنایی و زیرآستانه کهدرحالی

ر به ای معنایی منجدرمانی با رویکرد زیرآستانه هایمداخلهنتایج پژوهش آنها نشان داد که 
ها شده بود. همچنین تعداد زیادی از خطاهای خواندن بهبود صحت خواندن در همه آزمودنی

تولید  کهحالیدربندی شده مرتبط است. قطعه صورتبه، با پردازش لغت شناسیواجمبتنی بر 
-غییر نمیت سادگیبهخوانی است که کل یستراتژاز اشاخصی  عنوانبهخطاهای معناشناختی 

بهبود کلی در عملکرد خواندن، ممکن است بعضی از  با وجودها نشان داد که یابد. یافته آن
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-دهند و مابقی با همان سبک قبلی واژهخودشان را تغییر  واژهآموزان فرایند تشخیص دانش

 در تبیین این برد.اخیر را باال می شناسی به خواندن ادامه دهند که خطاهای خواندن گروه
-آموزان وقتی در روش خودآموزی درگیر میچنین استدالل کرد که دانش توانمییافته 

ا هریزی کنند، کنترل کنند و رفتارشان را ارزیابی کنند و این تواناییتوانند برنامهشوند، می
(. تبیین 2004)زیمرمن، شود آموزان نارساخوان میباعث کاهش خطاهای خواندن در دانش

رد مطرح ک توانمی ندیگری که برای اثربخشی این تکنیک بر کاهش خطاهای خواند
آموزان به اهدافی که ادگیری خودآموزی که شامل مشارکت و تعهد دانشیویژگی بارز 

ی موجود و هااند است. این ویژگی شامل توانایی آنان برای تعیین فعالیتخود انتخاب نموده
نها باشد و شامل توانایی آهای آتی در پرتو تمایالت، نیازها و انتظارات خودشان مییتفعال

برای حمایت اهداف خودشان است که در صورت کاربرد آن در محیط کالس درس منجر 
شود. این تبیین یک استدالل جالب و ضروری را برای ارزیابی به بهبود عملکرد آنها می

ده کننآموزان دریافتهای فراشناختی دانشآگاهی و مهارت ادگیری و ارزیابییهای روش
 از کودکان وقتی(. 2000، 1سازد )رینبرگ، ولمیر و رولتی فراهم میزتکنیک خودآمو

نظارت  خواندن خود فرایند بر شوندمی قادر کنند،استفاده می خودآموزی راهبردهای
ریزی کنند، کنترل کنند، هکنند، برناممی تعیین هدف خود خواندن برای یعنی کنند،

 از درست الگوهای دادن با دهند،تشخیص می معلم کمک با را خود خطاهای خواندن

 کنند.می تمرین را سپس آن و گیرندمی یاد را خواندن کلمه صحیح معلم، فرایند سوی

مهارت  آن، تمرین و درست الگوهای دادن و خطاهای خواندن تصحیح با ترتیب بدین
 کنند.می کسب را کلمات صحیح خواندن

ش تکنیک خودآموزی باعث افزای استفاده از همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
ن های پژوهشگرااین یافته همسو با یافته شود.آموزان نارساخوان میدانشدرک مطلب در 

مجیدی و همکاران (، 2014صفایی و همکاران )؛ 2015فستا و همکاران،  دیگر از قبیل
اند استفاده از تکنیک ( است که گزارش کرده1389و همکاران ) باعزت و (1389)

 مطلب های درکآموزان نارساخوان منجر به افزایش توانایی و مهارتخودآموزی در دانش
به  ( در پژوهش خود2015فستا و همکاران )مثال  طوربه شود.در این گروه از کودکان می
قاله یا اجرای برنامه درسی معلم و برنامه موجود زبان نوشتاری این نتیجه رسیدند که نوشتن م

                                                           
1. Rheinberg, Vollmeyer & Rollett 



 67 ...در تحصیلی خودکارآمدی و خواندن مهارت بهبود بر خودآموزی تکنیک تاثیر

کننده در دوره خودآموزی در آموزان شرکتمدارس بعد از آموزش بهبود یافت. دانش
ریزی آموزش خود کسب کرده بودند و هماهنگی هایی برای برنامهمدارس تجربی استراتژی

ری نسبت به تنوشتاری ترکیب نسبتاً پیچیدهبیشتری در نوشتن مقاالت داشتند و در عناصر 
ته در تبیین این یافآموزان گواه در مرحله پس از آموزش و دو ماه پیگیری نشان دادند. دانش

چنین استدالل کرد که درک مطلب نیاز به راهبردهای خواندن دارد که در تکنیک  توانمی
 ت که خواننده نه تنها الزم استشود. خواندن یک نوع فرایند اسبر آن تأکید میخودآموزی 

ند درک کند. خواندن نیازم نیز بایدهای ضمنی را بلکه ایده ،معنی مستقیم متن را بفهمد
ه کرد بیان( 2010(. کربالیی )2010ی گوناگونی است )کربالیی، هااستراتژی کارگیریبه

است  هاییتمرینها یا ها و تکنیککه هدف از راهبردهای خواندن، تکرار بهترین روش است
یک ها در تکنکند و این تمرینانتخاب می فراگیر برای دستیابی به درک مطلبکه 

 راهبردهای تاثیر( در بررسی خود درباره 2005) کارمبازافیروپولو و  دهد.خودآموزی رخ می
آموزان ابتدایی کشور یونان که دارای مشکالت یادگیری و دانشبر رفتاری -شناختی
وجه را ت و کنترلخودآموزی های تربیتی بر مهارت-راهبردهای روانی تاثیر، اندبودهخواندن 

آموزان نارساخوان این راهبردها را در کاهش مشکالت خواندن دانش تاثیربررسی کرده و 
-یگفت استفاده از راهبردهای شناخت توانمیاند. در تبیین این نتایج موثر ارزیابی کرده

 که بر فعالیت خواندن کندمیآموزان کمک رفتاری مانند تکنیک خودآموزی به دانش
ده از این تکنیک به درک بیشتری از متون خوانده ش گیریبهرهتمرکز الزم را پیدا کرده و با 

ود اهدافی که خآموزان به مشارکت و تعهد دانشی ادگیری خودآموزیویژگی بارز برسند. 
ای موجود و ه. این ویژگی شامل توانایی آنان برای تعیین فعالیتباشد، میاندانتخاب نموده

نها باشد و شامل توانایی آهای آتی در پرتو تمایالت، نیازها و انتظارات خودشان میفعالیت
 (.2014 )مارک و همکاران، باشدهای متضاد نیز میبرای حمایت اهداف خودشان از انتخاب

خواندن دانش سرعت بهبود برتکنیک خودآموزی حاکی از اثربخشی  همچنین نتایج
آموزان نارساخوان گروه سرعت خواندن و عملکرد خواندن در دانش .بودآموزان نارساخوان 

سرعت  واهگنسبت به گروه  که بودشده  آزمونپیشآزمایش بهبود یافته و بیشتر از مرحله 
خواندن  تکنیک خودآموزی بر بهبود سرعت معنادار تاثیراین نتیجه بیانگر . اندبهتری داشته

این یافته همسو با نتایج  .استآموزان نارساخوان دبستانی و عملکرد خواندن در دانش
اندراایسابال و  ،یراچا ،مارکو (،2015) فستا و همکارانگزارش شده توسط  هایپژوهش
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 2و همز (، مارک1389(، باعزت و همکاران )1389)مجیدی و همکاران (، 2012) 1مارکو
آموزان مبتال به در دانش خودآموزیاند استفاده از تکنیک ( است که نشان داده2014)

نارساخوانی منجر به بهبود سرعت خواندن و کاهش مشکالت  ویژهبههای یادگیری و ناتوانی
ه ( نشان داد ک1994نیکلسون و فاوست ) پژوهش شود.خواندن در این گروه از کودکان می

ا سن تقویمی ی بدنسبت به کودکان گروه گواه )کودکان عا کودکان مبتال به اختالل خواندن
یر( دارند. آنها چنین عنوان تصاو -یکسان( خطاهایی را در تکالیف سرعت نامیدن )اعداد

 ذاری اطالعاتکمتری را برای کدگ سرعت کدگذاری آهسته، زمان تمریناند که کرده
دریافتند کودکان با اختالل خواندن در حافظه فعال فراهم خواهد کرد. آنها در  شناسیواج

کودکان  گونهاینکنند. در واقع عمل می شانتقویمیتمام تکالیف نامیدن خیلی کندتر از سن 
ملکرد ع و عبارات دارند. بنابراین ناچار بهواژگان کمبود کلی در سرعت دستیابی به  نوعیبه

چنین  انتومی. ترین سطح ملزومات شناختی هستندکند در میزان یادآوری اسامی در پایین
استدالل کرد که در مداخالت شناختی مبتنی بر رویکردهای شناختی از قبیل خودآموزی، 

به  یگویپاسخهای آنها در خوانند یا به توانائیها را میآموزان داستانبه سرعتی که دانش
ه در آموزان کشود و همچنین بیشتر به فهم کلی دانشسواالت مربوط به موضوع توجه می

مداخالت کودک با  گونهایندر شود. ، اهمیت داده میشودمی بازگویی داستان منعکس
تواند سرعت و عملکرد خود را تنظیم کرده و کنترل نظارت کامل بر فرآیند خواندن، می

یرد هم روی گموزد. این کنترل زمان و دقتی که روی تکلیف به کار میکافی بر تکلیف را بیا
 تواند اثرگذار باشد.های مهارتی خواندن میسرعت و هم روی سایر جنبه
 ارآمدیخودکافزایش  منجر بهخودآموزی استفاده از تکنیک در نهایت نتایج نشان داد 

ده کننگروه آزمایش یا گروه دریافت روازاینشود. می آموزان نارساخوانتحصیلی دانش
یلی تحص خودکارآمدیاحساس  گواهو گروه  آزمونپیشنسبت به  84/0آموزش با اندازه اثر 

-پژوهشتایج همسو با ن نیز یافته پژوهش حاضراین بیشتری در قبال تکالیف مدرسه داشتند. 

 بیرامی ( و1389) مجیدی (،2013)کشی باساراواراجاپا و خانه (،2015فستا و همکاران ) های
آموزان مبتال به در دانشخودآموزی اند استفاده از تکنیک ( است که نشان داده1392)

ان تحصیلی در این گروه از کودک خودکارآمدیهای یادگیری منجر به بهبود احساس ناتوانی

                                                           
1. Marco, Chiara, Andrea, Isabella, Marco 

2. Mark,  Hommes 



 69 ...در تحصیلی خودکارآمدی و خواندن مهارت بهبود بر خودآموزی تکنیک تاثیر

عنوان اثربخشی  با( 2013کشی )باساراواراجاپا و خانه پژوهش جینتا مثال برای شود.می
آموزان تحصیلی دانش خودکارآمدیرفتاری بر -مبتنی بر درمان شناختیخودآموزی 

ازسازی رفتاری با محتوای تفکر مثبت، ب-که درمان شناختی نشان داددبیرستانی هندوستان 
تحصیلی  خودکارآمدیهای مطالعه بر بهبود شناختی، خودآموزی، مدیریت زمان و مهارت

حصیلی ت خودکارآمدیبر خودآموزی در تبیین اثربخشی تکنیک آموزان مؤثر است. دانش
ی ریدگای یهایناتوان به مبتال آموزاندانش که آنجا ازگفت  توانمیآموزان نارساخوان دانش

 نیا ظارانت کنند،یم تجربه رای کمتری لیتحص خودکارآمدی خود، همساالن با سهیمقا در
ی لیتحص خودکارآمدی زانیم نارساخوان، انزآمودانش خواندن عملکرد بهبود با که بود

 ذکر ژوهشگرانپی هایافته با همسو و است مسئله نیهم نشانگر جینتا که یابد شیافزا زین آنان
آموزان با نارساخوانی از گفت که دانش توانمیدر تبیین این یافته . باشدیم شده

کرری های مآموزان به این دلیل که شکستاین دانشتری برخوردارند. پایین خودکارآمدی
نند، کهای مربوط به آن( تجربه میدر امر خواندن و مهارت خصوصبهرا در زمینه تحصیلی )

گیرند که شکست در خواندن حق آنهاست و باور می . آنها یادی دارندپایین خودکارآمدی
اده از شود. با استفآموزان نهادینه نمیشتوانند بخوانند، در این دانبه این مسأله که آنها می

انتظار داشت با بهبود  توانمیآموزان به این دانشخودآموزی  خصوصبهفنون مختلف 
ردن آو به دستدر آنها شکل بگیرد و بتوانند با  خودکارآمدیعملکرد آنها در خواندن، 

ای هنسبت به تواناییهای خواندن ذهنیت خود را توانایی در این زمینه و یادگیری مهارت
 خود تغییر دهند.

تکنیک  هککرد  گیرینتیجه توانمیآمده از پژوهش حاضر  به دستبا توجه به نتایج 
 تاثیربه دانش آموزان نارساخوان است و آموزش این تکنیک  آموزشقابلخودآموزی 

بهبود عملکرد خواندن )کاهش خطاهای خواندن، افزایش درک مطلب و بهبود  برمعناداری 
آموزان آموزان نارساخوان دارد. از طرفی دیگر، از آنجا که دانشسرعت خواندن( دانش

، در انجام تکالیف درسی که اغلب با ینارساخوان ویژهبههای یادگیری و دارای ناتوانی
تحصیلی در آنها  خودکارآمدیتماد به خود و شکست همراه است و منجر به کاهش اع

ی استفاده نمایند منجر به بهبود احساس و باورهای خودآموز ، اگر از تکنیکشودیم
 ردر نتیجه ب .شدشود که امر در پژوهش حاضر تأیید تحصیلی در آنها می خودکارآمدی

 آموزش اهمیت و به نقش توجه با که کرد پیشنهاد توانمی پژوهش این هایمبنای یافته
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اختیار  در تواندمی پژوهش این نتایج خواندن، درکارآمدی دهیخودنظم راهبردهای
 جهت در ،راهبرده این از مندیبا بهره تا گیرد قرار پرورش و آموزش مربیان و مسئوالن

 .نارساخوانی بکوشند اختالل دارای ابتدایی آموزاندانش عملکرد خواندن بهبود
 روش یک عنوانبهخودآموزی رود که راهبرد پژوهش حاضر انتظار میبا توجه به نتایج 

-ناتوانی با آموزاندانش آموزش برای و درس هایکالس در معلمان سوی از آموزشی مؤثر

-اهموجب آگتواند پژوهش همچنین می این نتایج. گیرد قرار استفاده های یادگیری مورد

آموزان دارای مشکالت برای دانش آموزشی هایریزیبرنامه سازی مسئوالن شود تا در
د بهبو به وانندبت طریق این از و بگنجانند تحصیلی آنان برنامه این تکنیک را در تحصیلی،

 از .کمک نمایند آموزان مبتال به نارساخوانی،دانش ویژهبه آموزاندانشتحصیلی این 
آموزان دختر مقطع سوم دانشبه منحصر بودن نمونه به  توانمی پژوهش این هایمحدودیت

 هایهشپژو درشود پیشنهاد میو استفاده از ابزارهای غیربومی اشاره کرد.  و چهارم ابتدایی
امکان، از حجم نمونه بیشتری استفاده شود. همچنین پژوهش حاضر بهتر  صورت در بعدی،

ودآموزی خبا توجه به اثربخشی تکنیک و نیز  اجرا شود نیزمقاطع تحصیلی  سایر است روی
آموزان نارساخوان در دانش خودکارآمدیو افزایش  خواندن هایو مهارت بر بهبود عملکرد

سر پنارساخوان  گروههای آتی این تکنیک در مورد شود که در پژوهشدختر، پیشنهاد می
 .شودنیز آزمایش 
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