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 چکیده

( بر یشناختواج یو آگاه می)آموزش مستق یبیروش دُر و روش ترک یاثربخش سهیهدف پژوهش حاضر مقا
. دبو کنترل باگروه آزمونپس – آزمونشیباطرح پ یشیآزمامهیبود. روش پژوهش ن یعالئم نارساخوان

در  هیشهر اروم یریادگیکننده به مراکز اختالالت آموزان نارساخوان مراجعهدانش هیشامل کل آماری جامعه
صورت هدفمند در دو گروه نفر به 45مراکز  نیکنندگان به امراجعه نیبود. از ب 1397-98 یلیسال تحص

گروه  ه روش دُر و درگرو کیقرار گرفتند. در  یتصادف ینیگزیصورت جاگروه کنترل به کیو  یشیآزما
ها از آزمون داده یآورجمع یراب. دیگرد رااج یاقهیدق 60 یجلسه 20مدت به کیهر  یبیروش ترک گرید

رفت. گانجام  یریمتغچند انسیکووار لیز تحلاها با استفاده داده لیاستفاده شد. تحل یخواندن و نارساخوان
 یداریطور معن( بهیشناختواج یو آگاه می)آموزش مستق یبینشان داد هر دو روش دُر و ترک جینتا

نشان داد گروه  یزوج یهاسهیمقا جینتا نی(. همچنP<05/0اند )بوده بخشاثر یبرکاهش عالئم نارساخوان
تر ثربخشابه گروه دُر  خواندن نسبت یها( در اکثر مؤلفهیشناختواج یو آگاه می)آموزش مستق یبیترک

 یساخوانبر عالئم نار یبیصورت ترکبه میو مستق یشناختواج یآموزش آگاه یاست. با توجه به اثربخش
 برخوردار است. ییباال تیاز اهم موزانآدانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (.ان )نویسنده مسئولتهران، ایر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یواحدتهران مرکزشناسی، روان استادیار گروه* -2

p.esteki@gmail.com 

 .تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یواحدتهران مرکزگروه روانشناسی،  استادیار -3
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 .یآموزش دُر، نارساخوان م،یآموزش مستق ،یشناختواج یآگاه :کلیدی واژگان

 قدمهم
نوعی ناتوانی تحول عصبی با منشأ زیستی است. اساس این اختالل  1یادگیری ویژهاختالل 

هایی از قبیل خواندن نادرست و با زحمت کلمات، مشکل در سطح شناختی است و با نشانه

در درک معانی، مشکالت امالیی، دشواری در نوشتن، سختی در محاسبه اعداد و مشکل 

ایی تحت تأثیر سن تقویمی فرد قرارگرفته، باعث در درک ریاضی همراه است. این نارس

های روزمره زندگی فرد های تحصیلی و عملکرد شغلی و یا فعالیتتداخل در فعالیت

خودی (. برخالف زبان کـه رشـد آن خودبه2013، 2پزشکی آمریکاشود )انجمن روانمی

ن بـاالتر و بـر اثـر شود، خواندن مهارتی است کـه در سـنیبوده و در جریان رشد حاصل می

های زمان مهارتگردد. در این فرایند پیچیده شناختی هممـداخالت آموزشی کسب می

شـوند ماننـد درک و تمییز حروف و صداها، برقراری ارتباط بین مختلفی درگیر می

ها، درک معنـی گروهـی از کلمات نوشتاری گذاری حـروف و بازنمـایی آننویسه، نامواج

عنـوان اجـزای ایـن قالب جمله، حافظه، حرکت و عوامل دیداری و شـنیداری همـه بـهدر 

ها این اختالل را به دانش و آگاهی فراینـد مطرح هستند. هرچند که بیشتر پژوهش

های ارزشمندی در ارتباط اند اما پژوهششناختی فرد و عوامل مرتبط بـا آن نسبت دادهواج

زیستی این اختالل به انجام رسـیده و به نتایج قابل توجهی منتهی  با شناسایی منشأ عصبی و

 اند.شده

اصطالحی است که به الگویی از مشکالت یادگیری که ازجمله  3خوانینارسا

باشد، اشاره های آن مشکالتی در تشخیص کلمه، رمزگشایی و هجی کردن میویژگی

بر مبنای (. 2020، 4کورن-شولته دارد )گالوشکا، گورکن، کالمر، هابراسترو، اشمالز و

ها و مشکالتی است که نارساخوانی ترکیبی از توانایی»تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Specific learning disorder 

2. American Psychiatric Association 

3. Dyslexia 

4. Galuschka, Görgen, Kalmar, Haberstroh, Schmalz, & Schulte-Körne 
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فرآیند یادگیری را در یک یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر 

ردازش، حافظه های سرعت پدهد. این اختالل ممکن است با مشکالتی در زمینهقرار می

های حرکتی همراه شنیداری، زبان گفتاری و مهارت -مدت، توالی ادراک دیداریکوتاه

درواقع نارساخوانی برای کودکانی که با وجود هوش عادی قادر به (. 2016، 1باشد )رید

(. این گروه 1395رود )ادیب سرشکی، مرادی، یادگاری، کنعانی، خواندن نیستند بکار می

ها را در مکالمه بکار های بسیاری را بدانند و به راحتی آنممکن است واژهاز کودکان 

های نوشتنی یا چاپی نباشند )سیف نراقی ونادری، گیرند، اما قادر به درک و شناسایی نشانه

کنند و (. کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری خود را متفاوت از دیگران احساس می1389

توجهی و غفلت معلم قرار احتمال زیاد مورد بیهای خود و بهسیکالمورد آزار و اذیت هم

 (.2014، 2گیرند )بروگمن تایلرمی

 10-5شده با در نظر داشتن شیوع باالی نارساخوانی های انجامبر اساس پژوهش

سو و تداوم این اختالل درصورت عدم درمان درصد درکودکان سنین مدرسه، از یک

تان ازسویی دیگر همراهی این مشکل با مشکالت عاطفی و تاسنین راهنمایی و دبیرس

های اضافی لزوم درمان و آموزان با آموزشرفتاری و عدم بهبود فرآیند یادگیری این دانش

، 2011، 3شود )آلوویآموزان احساس میهای بهنگام برای این گروه از دانشمداخله

 (.1392، ترجمه ارجمندنیا و شکوهی یکتا

اند کـه مبنـای ایـن اخـتالل شماری بر این نکتـه تأکید کردههای بیاگرچه پژوهش

تـر فرایندهای شناختی این افراد برای کـسب عـصبی و نورولوژیـک اسـت. امـا درک دقیق

نتـایج بهتـر از مـداخالت درمـانی و ترمیمـی اهمیت فراوانی دارد )احمدپناه و پاکادانیا، 

بینی نارساخوانی (. برای پیش1391تکی، عشایری و اسدپور، ، به نقل از بهمرد، اس1386

توان از مشکالت مهارت شنیداری، دیداری و حرکتی کودکان سن مدرسه استفاده کرد می

 (.2016، 4)کارول، سولیتی و شاپیرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Reid 

2. Brueggemann Taylor 

3. Allowy 

4. Carroll, Solity, &Shapiro 
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های حرکتی افراد نارساخوان تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در زمینه مهارت

( 1388، ، ترجمه رمضانی واسوکالیی2009) 1فاوست و نیکلسون در این راستا نیکلسون و

معتقد است که عدم رسش مخچه ممکن است منجر به نارساخوانی شود و فراتر از آن 

های زبان، حرکت و تعادل اختالل ایجادکند. به عالوه، شواهد تواند در اکتساب مهارتمی

خت و رشد شناختی نقش دارد )مور، دهد مخچه در شناای وجود دارد که نشان میفزاینده

 (.2،2017دمللو، مک گراس واستودلی

گویند. می 3بازشناسی کلمه را به شکلی سریع، دقیق و بدون تالش، خودکاری

تنها تبیینی مناسب و مبتنی بر توانش از مشکالت خودکاری فرآیند ارادی نبوده و نه 

کند. درستی توصیف میشناختی را نیز بهکند، بلکه مشکالت واجخواندن عرضه می

ازاین علت مشکالت کودکان نارساخوان در خودکاری مهارت مشخص نبود در این پیش

یشنهاد شد که بر اساس آن علت مشکالت کودکان نارساخوان زمینه فرضیه نقص مخچه پ

، ترجمه رمضانی 2009عادی بودن مخچه است )نیکلسون و فاوست و نیکلسون، غیر

 (1388، واسوکالیی

کند که اختالل در عملکرد مخچه فرضیه نقص مخچه در مورد نارساخوانی بیان می

(. مخچه در 4،2020اپولیلو و ادندلیل اصلی مشکالت خواندن است )آشبورن، فالور، ن

عالوه مخچه در های حرکتی و کنترل یادگیری سازشی نقش دارد. بهخودکاری مهارت

، به نقل از الری لواسانی، 1993) 6کلیدی است )لینر، لینر و داو« 5مهارت زبان»فراگیری 

کان دریافتند که کود 7، گروه شفیلد1990(. در اوایل دهه 1396آذر و پزشک، هاشمی

های ها مانند تعادل، مهارتای ازمهارتهای شدیدی درگسترهمبتال به نارساخوانی نقص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Fawcett&Nicolson 

2. Moore, D’Mello, McGrath, &Stoodley 

3. Automaticity 

4. Ashburn, Flowers, Napoliello, & Eden 

5. Language dexterity 

6. Leiner, Leiner, & Dow 

7. Sheffield 
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دارند )نیکلسون و فاوست و نیکلسون،  1شناسی و پردازش سریعحرکتی، مهارت واج

 (1388، ، ترجمه رمضانی واسوکالیی2009

 باشد.دُر میخوان، روش آموزان نارساهای مربوط به آموزش دانشیکی از روش

هایی مانند خواندن و نوشتن از طریق تمرین آموخته دُر بر این اساس است که مهارتنظریه 

دهد فرآیند یادگیری با رسد، زیرا مخچه اجازه میصورت اتوماتیک فرا میشود و بهمی

صورت خودکار ها بیشتر بهمهارت دٌر وری انجام شود. در روشحداکثر میزان بهره

، دٌریابد. هدف از برنامه نیاز برای انجام یک کار کاهش میکاری مورد شوند، حافظهمی

. (2013، 2تحریک توسعه مخچه و درنتیجه تقویت ارتباطات بین مغز و مخچه است )دُر

 شناختی باشد.های مخچه، علت اصلی نقص واجشود که نقصبینی میبنابراین پیش

شناختی و آموزش مستقیم جآموزش آگاهی وا 3روش دیگر شیوه آموزش ترکیبی

شناختی که مبنای رفتاری و شناختی باشد که از اصول آموزش مستقیم و آگاهی واجمی

شده است. همین گام طراحیبهصورت گامشود. برنامه آموزش ترکیبی بهدارند استفاده می

جیده و طور سندار بپرهیزند و بهغیرنظام کند تا از هرگونه عملامر به مربیان کمک می

عالوه این برنامه این مزیت ا افزایش دهند و بهآموزان رهای امالی دانشقدم مهارتبهقدم

آموزان نیز در هر جلسه کامالً مشخص و معلوم است )به نقل از را دارد که تکلیف دانش

 (.1392کریمی، علیزاده و سلیمانی، 

خواندن  4ستقیمهای مختلفی مانند آموزش مجهت بهبود عملکرد خواندن روش

یافته و معلم محور است که بر توصیه شده است. آموزش مستقیم یک روش سازمان

ویژه خواندن و ریاضی ای بهجزئیات فرآیندآموزش متمرکز است و برای آموزش مدرسه

گیرد و بر تکرار و تمرین و ارائه بازخوردهای فوری تأکید دارد. در مورداستفاده قرار می

خوبی توسط باشد که بههای کوچک میصورت زنجیروار و با گامبهاین روش ارائه 

درپی های پیشود. آموزش مستقیم رویکردی است که موفقیتمعلمان آموزش داده می
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Rapid processing 

2. Dore 

3. combind 

4. direct instruction 
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های کوچک و تعامل (. آموزش مستقیم درگروه2003، 1کند )هاالهان و کافمنایجاد می

مدار است و اساس آن و مهارت شود. همچنین روشی معلم محورچهره به چهره انجام می

باشد. آموزش مستقیم بر تحلیل دقیق تکلیف و الگوبرداری، تقویت و بازخورد فوری می

های بسیار کوچک تأکید دارد ی تکلیف و تمرین در قالبشدهطراحی دقیق و سازماندهی

(. در آموزش مستقیم بارویکردی رفتارگرایانه دارای 2،2000)جویس، ویل و کالهون

های کوچک، ارائه مطالب از دهی دقیق، گامهای خاصی )اهداف مشخص، سازمانیژگیو

های شده، ارزیابییافته و هدایتها، تمرین سازماندهندهسازمانساده به دشوار، ارائه پیش

آموزان مکرر و تقویت( است که آن را به یک شیوه کارآمد و مؤثر برای کمک به دانش

(. در 1386، ترجمه ماهر، 1990کند )کله و چان، تبدیل میدارای اختالل یادگیری 

های سنتی که شود، در مقایسه باکالسهایی که به روش آموزش مستقیم تدریس میکالس

های گیرد، معلمان فرصتهای درسی مدنظر قرار میهای انفرادی و ارزیابی هدفتمرین

د )ایمانی، علیزاده، کاظمی و غباری کننآموزان فراهم میبیشتری برای ارائه پاسخ به دانش

( معتقدند 2003) 4( و آدامز و کارنین2005) 3(. مگلیارو، لوکی وبورتون1395بناب، 

های آموزشی درپیشرفت تحصیلی های آموزش مستقیم نسبت به دیگر برنامهبرنامه

لین های ویژه یادگیری مؤثر بوده است. استوکارد، وود، کاکیادگیرندگان دارای اختالل

( مطالعه مروری بر تحقیقات نیم قرن اخیر در رابطه با اثربخشی 2018) 5وراسپلیکا خوری

آموزش مستقیم انجام دادند، نتایج گویای آن است که شیوه آموزش مستقیم، تأثیرات 

اند. بنابراین، بدون شک برنامه آموزش مستقیم برای مثبتی بر بهبود خواندن کودکان داشته

آموزان دیگر برای دانشعبارتکه در معرض خطر افت تحصیلی هستند یا بهآموزانی دانش

 های ویژه، سودمندترین برنامه آموزشی خواهد بود.نیازمند آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hallahan & Kauffman 

2. Joyce, Weil, & Calhoun 

3. Magliaro, Lockee, & Burton 

4. Adams&Carnine 

5. Stockard, Wood, Coughlin, &Rasplica Khoury 
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شناختی مبتنی بررویکرد شناختی بوده و به ایجاد و رشد نوعی مهارت آگاهی واج

کند. آموزان کمک میشناختی خاص یعنی آگاهی از ساختمان گفتاری واژه به دانشزبان

عنوان به« آگاهی واجی»کاری صداها در کلمات توانایی کودکان برای تأمل و دست

تدریج کند و بهبخشی از فراگیری زبان طبیعی رشد کرده و از فراگیری خواندن حمایت می

کنند. کودکان مبتال به شوند، پیشرفت بیشتری پیدا میکه خواندن و امال یاد گرفته می

 (.2019، 1طورمعمول دارای اختالالت آگاهی واجی هستند )گاسوامیاخوانی بهنارس

شناختی که پیامدهای بعدی دهد آگاهی واجهایی وجود دارد که نشان میپژوهش

شود )پترسون کند در نارساخوانی مختل میبینی میخواندن در کودکان را پیش

های ( پاسخ به مداخله2016) 3درمولن(. آراوانا، تیجمز، اسنلینگز و ون2،2015وپنینگتون

کنند. مورا، مورنو، پریرا آگهی خوبی برای پیشرفت خواندن معرفی میشناسی را پیشواج

بین مهمی برای دقت خواندن و سرعت نامیدن و ( آگاهی واجی راپیش2015) 4و سیموئز

با آموزش ویژه، دهند که کودکان خردسال ها نشان میاند. پژوهشخوانی متن دانستهروان

شناختی به دست آورند و چنین آموزشی تأثیر مثبتی بر پیشرفت توانند آگاهی واجمی

، به 2004و همکاران ) 6(. ولوتینو1384، ترجمه دانش، 1971، 5ها دارد )لرنرخواندن آن

ساله در زمینه  40( با مروری بر تحقیقات 2016، 7نقل از الدهان، کربی و مونوز

ویژه یادگیری، به این نتیجه رسیدند که بعضی از کودکان نارساخوان، به علت های نارسایی

، به نقل از 1994) 8اند. آلیسآموزش نادرست و یا نداشتن تجربه دراین زمینه، گرفتار شده

 شناختی نسبت به اجرای( دریافت که آزمون آگاهی واج1389، تیموری، بیاضی ،فارابی

سازد. رایدر، تونمر و بینی بهتری از تکامل خواندن، فراهم میهای هوش پیشآزمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Goswami 

2. Peterson & Pennington 

3. Aravena, Tijms, Snellings, & Van der Molen 

4. Moura, Simoes, & Pereira 

5. Lerner 

6. Vellutino 

7. Al Dahhan, Kirby, & Munoz 

8. Alice 

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%20%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%20%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%20%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c
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مندآگاهی ( در یک بررسی آزمایشی دریافتند آموزش منظم و نظام2008) 1گرینی

 شود.ودکان دارای اختالل خواندن میشناختی باعث بهبود مهارت رمزگردانی در کواج

( در بررسی اثربخشی 2005) 2( و آیورسن، تونمر و چاپمن2008رایدر وهمکاران )

آموزان شناختی برعملکرد دانشترکیب آموزش مستقیم خواندن و آموزش آگاهی واج

های ساختگی، بازشناسی در متن آزاد و های، رمزگشایی واژهپایه اول دبستان در زمینه

درک مطلب خواندن دریافتند که هرگاه، این دو شیوه آموزشی )آموزش مستقیم و آگاهی 

یابد. برای داری افزایش میها به نحو معنیشناختی( با هم ترکیب شوند اثربخشی آنواج

هایی در خواندن دارند، آموزش مستقیم به همراه آگاهی کودکانی که دشواری

 رسد.نظر میشناختی ضروری بهواج

 وشناختی در مجموع نتایج موجود گویای این است که آموزش ترکیبی )آگاهی واج

کاهش  دن وآموزش مستقیم( و آموزش دُر که مبتنی بر تربیت مخچه بوده در بهبود خوان

در  اند. در همین راستا سؤالی کهآموزان نارساخوان مؤثر بودهعالئم نارساخوانی در دانش

های فوق یک از روششود این است که کداممتبادر میاین میان به ذهن پژوهشگر 

آموزان مؤثرتر واقع شود. در میان تواند در بهبود و کاهش عالئم نارساخوانی دانشمی

اندک  های موجود، مقایسه اثربخشی این دو نوع شیوه آموزشی در ادبیات پژوهشیپژوهش

حاضر  ژوهشگیرد. لذا هدف پبوده و روش دُر نیز برای اولین بار مورد پژوهش قرار می

شناختی و مقایسه اثربخشی شیوه آموزشی دُر و آموزش ترکیبی )آموزش آگاهی واج

اندن های خوآموزش مستقیم( با توجه به پیشینه علمی و تأثیراتی که در بهبود مهارت

های مناسب آموزشی تواند راهگشای انتخاب شیوهداشتند، بود. نتایج این پژوهش می

 ی جهت تقویت خواندن دراین افراد باشد.وترمیم

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ryder, Tunmer, & Greaney 

2. Iversen, Tunmer& Chapman 



 183  ... ( یشناختواج یو آگاه می)آموزش مستق یبیروش دُر و روش ترک یاثربخش سهیمقا

 شناسیروش

آزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمونآزمایشی و طرح آن پیشروش پژوهش نیمه

رنامه بشناختی و آموزش مستقیم( و متغیرهای مستقل پژوهش برنامه ترکیبی )آگاهی واج

آموزان انشآماری شامل کلیه د جامعه های خواندن بود.آموزشی ُدر و متغیر وابسته مؤلفه

ری ویژه ازسوی ساله بودندکه با مشخصات اختالل یادگی 12تا  7دختر و پسر با دامنه سنی 

سال تحصیلی  شهرستان ارومیه در 2و  1مدارس ابتدایی به مراکز اختالل یادگیری نواحی 

تحصیل بودند. در  زمان انجام پژوهش حاضر و مشغول به شده بودندکه درارجاع 1397-98

رس گیری در دستاین پژوهش نمونه با توجه به حجم جامعه با استفاده از روش نمونه

د از ه بعانتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود ک

دیران وپرورش استان و نیز کسب اجازه از مدریافت مجوزهای الزم از اداره کل آموزش

ر مراکز دآموزان مبنی بر حضور مرتب فرزندانشان ل یادگیری و والدین دانشمراکز اختال

های ونهو همکاری با کودکانشان در انجام تکالیف خانه توضیحات الزم داده شد. نم

های تشخیصی مرکز، آموزانی بودند که با استفاده از آزموننفر از دانش 45پژوهش شامل 

نفر در پایه  7دوم  نفر در پایه 20نفر در پایه اول، 8اد نارساخوان تشخیص گرفته بودند. تعد

ها با داشتند. نمونه 85نفر در پایه پنجم بودند و هوشبهر باالی  3نفر درپایه چهارم و  7سوم، 

صورت استفاده از روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به

اشند از های اضافی برخوردار نبکه ازآموزشتصادفی انتخاب شدند. گروه کنترل برای این

های خروج از پژوهش که در پشت نوبت بودند انتخاب و کنترل شدند و مالککسانی

 ها بودند.آموزان و والدین آنو عدم همکاری دانش جلسه 2غیبت بیش از 

 :جهت گردآوری اطالعات از ابزار پژوهشی زیر استفاده شد

 یآزمون خواندن و نارساخوان

آموزان نارساخوان، آزمون گیری سطح توانایی خواندن و تشخیص دانشمنظور اندازهبه 

پور، فتحعلی، به نقل از 1387خواندن و نارساخوانی که توسط کرمی نوری و مرادی )

شده و هدف این آزمون بررسی میزان توانایی ساخته (1395پژوه، قاسمی، غباری بناب و به
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های دو زبانگی و یک ادی دختر و پسر در دوره دبستان با ویژگیآموزان عخواندن دانش

باشد. این آزمون زبانگی و تشخیص کودکان دارای مشکالت خواندن ونارساخوانی می

زاده، بخشی و باشد. در پژوهش غباری بناب، افروز، حسنمقیاس میخرده 10دارای 

ها بین مقیاسکرونباخ برای خرده ( پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای1391پیرزادی )

شده برای آزمون خواندن آمد. در این پژوهش ضریب آلفای محاسبهدستبه 98/0تا  43/0

آمد. میزان این ضریب برای بدست 85/0تا  70/0ها بین مقیاسو نارساخوانی برای خرده

 باشد.می 15و انحراف معیار آن  100شده و میانگین این آزمون محاسبه 82/0کل آزمون 

ای )کله و دقیقه 60جلسه  20شناختی و آموزش مستقیم شامل . برنامه آموزش آگاهی واج1جدول 

 (1386، ترجمه ماهر، 1990چان، 

 توضیحات جلسات
 آموزش تقطیع هجایی و تجانس اول

 وتحلیل آنآموزش تشخیص کلمات در جمله و تجزیه دوم

 متفاوتی دارند آموزش حروفی که صدای مشابه و شکل سوم

 ارزیابی تکلیف جلسه قبل و تکمیل آن چهارم

 هاارزیابی جلسات قبل، تکمیل و تقویت آن پنجم

 دهدشخیص میآموز حروف موجود در کلمات را تدانش ششم

 ی کندبرداریک حرف در کلمه را برای ساختن کلمه جدید جابه جا کند و از روی کلمات مدل الگو هفتم

 ر کلمه را تشخیص دهدآموز حروف با صدای مشابه ددانش هشتم

 شده تکمیل کندها حذفکلمات ناقصی را که یک حرف و دو حرف و یا سه حرف آن نهم

 ارزیابی تکلیف جلسه قبل و تشخیص سیالب در کلمات یک و چند سیالبی دهم

 درست کردن کلمه دو و سه هجایی از حفظ یازدهم

 تکلیف جلسه قبل و تشخیص واج در کلمات یک و چند سیالبیارزیابی  دوازدهم
 نوشتن حروف الفبا از روی مدل سیزدهم

 تغییر واج در کلمات یک و چند سیالبی چهاردهم

 حروف الفبا را از حفظ بنویسد پانزدهم

 با هم برای ساختن کلمه در کلمات یک هجایی )آ/ب( هاترکیب واج شانزدهم

 نویسدهجایی دوهجایی و سه هجایی را از حفظ میکلمات تک  هفدهم

 ای را از حفط بنویسدجمالت دو، سه و چهار کلمه هیجدهم

نوزدهم و 
 بیستم

 ها با هم برای ساختن کلمه در کلمات سه هجایی )گ/ُ/ل/ا/ب/ی(ترکیب واج
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 (2013. برنامه پیشنهادی برای روش دُر )دُر،2جدول 

 توضیحات جلسات

 ها، گام به جلو، گام به عقبپهلوگام به  اول

 دوم
ی که ها، گذشتن از کنار خطوطارزیابی تکلیف جلسه قبل و تکمیل آن. عبور از نشانه

 انددار و مارپیچ تعبیه شدهصاف، منحنی، گوشه

 عبور از نردبان سوم

 چهارم
مثل های مختلف ها شامل قرار دادن کودک در وضعیتتمرینات تعادل ایستا این تمرین

 چهار دست و پا و ایستاده همراه با تحریکات تعادلی است

 پنجم
فظ حخواهیم روی وسیله بشیند و درحالی که توازن خود را تخته غلتان، از کودک می

 کند از یک طرف به طرف دیگر بچرخد ودست راست و چپ خود را به زمین برساندمی

 ششم، هفتم، هشتم
ین تمر حفظ تعادل در حال حرکت درشرایط متفاوت تمرینات تعادل پویا، حفظ تعادل،

 شوندداده می

 نهم و دهم
ها، حرکت روی عالیم، ی مستقیم به اندامهای مربوط به تصویر ذهنی از بدن، اشارهتمرین

 پیروی از دستورات

 کنیمی هماهنگی چشم ودست و روی تخته سیاهرا اجرا میکنندههای تقویتتمرین یازدهم

، سیزدهم دوازدهم،

 چهاردهم

های المسهواهداف قالبی عبهجقیچی کردن،  -تمریناتی رابرای هماهنگی چشم ودست 

 کنیم.درجلسات متفاوت اجرا می

 های تمیز شنیداریقوطی پانزدهم

 شانزدهم
ها مفاهیم جنوب، شمال، شرق وغرب رابیاموزدواز هایی که توسط آناستفاده از نقشه

 کندمیجهات مختلف پیروی 

هفدهم، هیجدهم، 

 دنوزدهم

در  های مختلف، تمرینات مربوط به چرخش چشم وتعقیبات بینایی رااستفاده از پازل

 کنیمجلسات مختلف اجرامی

 ، بازی با نخ ومهرهتوپ بازی بیستم

ها در این پژوهش به این صورت بود که بعد از انتخاب اعضای نمونه آوری دادهروش جمع

های آزمایشی و کنترل آزمون خواندن روی هر سه ها در گروهو گمارش تصادفی آزمودنی

 20آزمون، آزمون اجرا گردید دو گروه آزمایشی هرکدام به تعداد عنوان پیشگروه به

شناختی و آموزش های ترکیبی )آگاهی واجانفرادی با روش طورای بهدقیقه 60جلسه 

، آزمون خواندن مجدداً روی هر مستقیم( و برنامه دُر آموزش دیدند و در پایان مداخالت

های آماری توصیفی مانند ها با روشآزمون اجرا گردید. دادهعنوان پسسه گروه به
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متغیره و ی مثل تحلیل کوواریانس چندهای آماری استنباطمیانگین و انحراف معیار و روش

 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه SPSSافزار آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده ازنرم

 نتایج

ات، های آزمون خواندن کلمات، زنجیره کلممیانگین و انحراف معیار نمره 3نتایج جدول 

، خواندن ناکلماتقافیه، نامیدن تصاویر، درک متن، درک کلمات، حذف آواها، 

آزمون و های آزمایشی و کنترل در پیشهای مقوله مربوط به گروههای حرف و نشانهنشانه

 دهد.آزمون نشان میپس

آزمون در و پس آزمونو انحراف معیار نمره مقیاس نارساخوانی در مراحل پیش . میانگین3جدول 

 های آزمایشی و کنترلگروه

 هاسنجش متغیرها

 انحراف معیار میانگین

آزمایش 

1* 

آزمایش 

2** 
 1آزمایش  کنترل

آزمایش 

2 
 کنترل

 خواندن کلمه
 09/17 84/20 40/19 93/46 33/57 00/46 آزمونپیش

 96/16 29/11 63/12 67/46 07/76 27/91 آزمونپس

 زنجیره کلمه
 49/6 03/10 89/20 33/82 27/74 60/72 آزمونپیش

 07/7 48/9 37/7 33/83 73/76 27/88 آزمونپس

 قافیه
 94/19 09/15 85/18 33/69 33/81 33/64 آزمونپیش

 09/20 22/14 63/11 07/70 93/97 20/98 آزمونپس

 نامیدن تصویر
 20/22 88/17 75/11 73/93 67/91 07/104 آزمونپیش

 37/22 45/17 26/6 93/93 60/99 33/116 آزمونپس

 درک متن
 33/30 72/28 95/26 00/55 53/53 20/64 آزمونپیش

 51/31 29/21 13/19 33/56 80/79 73/95 آزمونپس

 درک کلمه
 38/16 41/19 79/19 87/74 93/78 87/75 آزمونپیش

 75/16 15/21 63/11 33/75 40/92 80/98 آزمونپس

 حذف آوا
 77/13 71/9 20/23 20/65 40/65 87/48 آزمونپیش

 69/12 68/10 56/8 00/66 00/69 47/78 آزمونپس

 81/12 06/21 65/36 27/73 87/61 47/46 آزمونپیش خواندن ناکلمه
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 هاسنجش متغیرها

 انحراف معیار میانگین

آزمایش 

1* 

آزمایش 

2** 
 1آزمایش  کنترل

آزمایش 

2 
 کنترل

 52/12 88/9 63/13 27/74 53/87 80/82 آزمونپس

 نشانه حرف
 44/7 11/10 30/10 27/86 73/84 20/82 آزمونپیش

 61/21 82/21 69/17 33/81 93/102 07/105 آزمونپس

 نشانه مقوله
 14/24 28/15 89/31 93/102 07/99 33/107 آزمونپیش

 11/26 96/17 83/25 40/99 93/102 47/125 آزمونپس

 = روش دُر 2موزش مستقیم( ** آزمایش آ -شناختی = روش ترکیبی )آگاهی واج 1آزمایش *

وتحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. در ها از روش تجزیهبرای آزمون فرضیه

تا  075/0بین  Zسمیر نوف، ا-ها با آزمون کولموگروف وتحلیل کوواریانس دادهتجزیه

200/0 ،05/0<Pآماره ام ،-( 05/0باکس<P ،M Box's216 /05 نشان می )= دهد که

ش های پژوهشده متغیرهای وابسته در بین گروههای کوواریانس مشاهدهتفاوت ماتریس

وه( و دار نیست. همچنین آزمون همگنی شیب رگرسیون تعامل بین متغیر مستقل )گرمعنی

ها در =( نشان داد که شیب رگرسیون گروهP ،254/0F>05/0متغیرهای همپراش )

ررسی مفروضه هایتاً آزمون لوین جهت بدار ندارد. نآزمون تفاوت معنیآزمون و پسپیش

داری های خواندن انجام گرفت که عدم معنیهمگنی واریانس خطا برای تمامی مؤلفه

ها مورد دهد که مفروضه همگنی واریانس( نشان میP>05/0آزمون لوین در اکثر موارد )

 تأیید قرارگرفته است.

در های اختالل خواندن متغیری ابعاد نشانه. آزمون تحلیل کوواریانس چند4جدول 

 دوگروه

 Sig. ETA خطا df فرضیه F df ارزش منابع

 734/0 000/0 000/64 000/20 816/8 071/0 ویلکز المبدا

دهد پس از حذف اثر نشان می 4وتحلیل کوواریانس چندمتغیری نتایج جدول نتایج تجزیه

ها درترکیب متغیرهای متغیری، گروهآزمون باروش تحلیل کوواریانس چندپیش

( 81/8مربوط به المبدای ویلکز ) Fداری با یکدیگر دارند چراکه موردمطالعه تفاوت معنی
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گانه پژوهش در کاهش عالئم های سهاین بین گروه(. بنابرP<05/0دار است )معنی

داری وجود آزمون، تفاوت معنیآزمون بعد ازکنترل نمرات پیشنارساخوانی درنمرات پس

 دارد.

شناختی و متغیره تفاوت اثرات روش ترکیبی )آگاهی واج. نتایج تحلیل کوواریانس چند5جدول 

 آموزش مستقیم( و روش دُر بر نارساخوانی

 2گروه  1گروه  متغیر
تفاوت 

 هامیانگین
P SD 

 خواندن کلمه
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

20/15 

05/5 

01/0 

00/0 

04/0 

60/26 

 40/11 شیوه دُر

 زنجیره کلمه
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

60/6- 

94/2 

00/0 

03/0 

00/0 

93/4 

 53/11 شیوه دُر

 قافیه
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

27/0 

74/5 

00/1 

00/0 

00/0 

13/28 

 83/27 شیوه دُر

 نامیدن تصاویر
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

73/16 

12/6 

02/0 

00/0 

00/1 

40/22 

 67/5 شیوه دُر

 درک متن
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

93/15 

97/8 

24/0 

00/0 

03/0 

40/39 

 47/23 شیوه دُر

 درک کلمه
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

40/6 

16/6 

92/0 

00/0 

02/0 

47/23 

 47/17 شیوه دُر

 حذف آوا
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

47/9 

93/3 

063/0 

00/0 

00/1 

47/12 

 00/3 شیوه دُر

 000/1 42/4 -73/4 آموزش دُر ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم( خواندن ناکلمه
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 2گروه  1گروه  متغیر
تفاوت 

 هامیانگین
P SD 

 کنترل

 کنترل

53/8 182/0 

 27/13 شیوه دُر 014/0

 نشانه حرف
 )آگاهی واجی و مستقیم(ترکیبی 

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

13/2 

47/7 

00/1 

008/0 

018/0 

73/23 

 60/21 شیوه دُر

 نشانه مقؤله
 ترکیبی )آگاهی واجی و مستقیم(

 آموزش دُر

 کنترل

 کنترل

53/21 

62/8 

049/0 

013/0 

00/1 

07/26 

 53/4 شیوه دُر

ج تحلیل نتای 5های پژوهش، درجدول متغیرها بین گروه برای بررسی بیشتر نوع تفاوت در

کنترل  های آزمایشی وگزارش شده است و به بیان دیگر، بین متغیرهای وابسته در گروه

ها کافی است نتایج آزمون دار وجود دارد. برای درک چگونگی این تفاوتتفاوت معنی

یگر ر با یکدتغیرهای وابسته مذکونترل را در مهای آزمایشی و کتعقیبی بنفرونی برای گروه

آزمون، نسبت شود میانگین هر دو گروه درمرحله پسمقایسه کرد. همچنان که مالحظه می

ه ، باعث بهبود نمرات مربوط ب5دهد. بر اساس نتایج جدول آزمون افزایش نشان میبه پیش

در  مجموع در 5های خواندن در کودکان نارساخوان شده است. با توجه به جدول مؤلفه

، نشانه های خواندن کلمه، قافیه، نامیدن تصاویر، درک کلمه، درک متن، حذف آوامؤلفه

نسبت  شناختی و آموزش مستقیم(حرف و نشانه مقؤله گروه آزمایشی ترکیبی )آگاهی واج

های لفهر مؤدبه گروه آزمایشی دُر تأثیر بیشتری در کاهش عالئم نارساخوانی دارد ولی 

 )آگاهی کیبیه وخواندن ناکلمه گروه آزمایشی دُر نسبت به گروه آزمایشی ترزنجیره کلم

 شناختی و آموزش مستقیم( تأثیر بیشتری درکاهش عالئم نارساخوانی دارد.واج

 گیریبحث و نتیجه

شناختی و پژوهش حاضر باهدف مقایسه تفاوت اثر بخشی آموزش ترکیبی )آگاهی واج

آموزان نارساخوان آموزش مستقیم( و روش آموزشی دُربرکاهش عالئم نارساخوانی دانش



 1399 زیی، پا39سال دهم، شماره شناسی افراد استثنایی، فصلنامة روان        190

های این پژوهش هر دو برنامه دوره آموزش ابتدایی صورت گرفت. با توجه به یافته

های اختالل خواندن کودکان شده های نشانهؤلفهآموزشی باعث بهبود نمرات مربوط به م

شناختی و آموزش مستقیم( دهد روش ترکیبی )آگاهی واجها نشان میاست. تحلیل داده

آموزان نارسا خوان اثربخش است و این پژوهش با برکاهش عالئم نارساخوانی دانش

های خ به مداخله( پاس2016باشد. آراوانا و همکاران )های متعدد قبلی همسو مییافته

کند. پژوهش کاسالیس آگهی خوبی برای پیشرفت خواندن معرفی میشناسی را پیشواج

دهدکه شناختی به فرد این امکان رامی( نیز مؤید این امر است که آگاهی واج2009) 1وکل

شناختی زبان رادست کاری کند واج را به نویسه تبدیل کند و به معنی متن اجزای واج

گیری ازچنین دانشی درساختارشناختی فردبه . براین اساس کسب و بهرهدست یابد

طورصریح به شناسی که بهکند. عالوه بر واجاودرخواندن صحیح وسریع کمک می

شود آموزش مستقیم نه تنها باعث هاست که گفته میپردازد، سالشناسی میآموزش واج

های ایاتری هم در بهبود مهارتآموزان بلکه اثر پشناختی دانشکاهش خطاهای واج

( نیز 2012) 2(. جرمن، رینولدز و سوانسون2008، شناختی دارند )رایدر و همکارانواج

های آموزان نارساخوان آموزش مستقیم خواندن وروشجهت بهبود درک مطلب دانش

 آموزان نارساخوان کمک کنند. این یافتهاند به دانششناختی راتلفیق کرده و توانسته

( همسویی 2005( و آیورسن و همکاران )2008های رایدر وهمکاران )همچنین با یافته

دارد. این محققین در بررسی اثربخشی ترکیب آموزش مستقیم خواندن و آموزش آگاهی 

های های، رمز گشایی واژهآموزان پایه اول دبستان در زمینهشناختی بر عملکرد دانشواج

آزاد و درک مطلب خواندن دریافتند که هرگاه این دو شیوه ساختگی، بازشناسی در متن 

ها به شناختی( با هم ترکیب شوند اثربخشی آنآموزشی )آموزش مستقیم و آگاهی واج

هایی در خواندن دارند، یابد. برای کودکانی که دشواریداری افزایش مینحو معنی

رسد. مطالعات متعددی یشناختی ضروری به نظر مآموزش مستقیم به همراه آگاهی واج

شناختی با آموزش روابط حروف الفبایی دهد که ترکیب آموزش آگاهی واجنشان می
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Casalis& Cole 

2. Jerman, Reynolds, & Swanson 
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بخشد )به نقل از دارتری بهبود میآموزان را در بازشناسی واژه به نحو معنیعملکرد دانش

آموزانی که در ( معتقدند دانش1997(. گرینی و همکاران )1392کریمی و همکاران، 

ن با مشکالتی روبرو هستند زمانی از آموزش بهترین نتیجه را خواهند گرفت که خواند

های رمزگردانی الفبایی، فرصت زیاد های گوناگون آموزش، آموزش مستقیم مهارتشیوه

های شناسایی واژه هنگام ها و استراتژیبرای تمرین، دریافت بازخورد و رشد مهارت

 1(. اسنو، بورنز و گریفن1392ی و همکاران، شوند )کریمخواندن، با هم ترکیب می

نظران از راهبردهای ( بسیاری از صاحب1392، به نقل از کریمی و همکاران، 1998)

کنند و این پژوهش ای ترکیبی برای کاهش مشکالت خواندن حمایت میمداخله

ک ( در مورد تأثیر آموزش ترکیبی در بهبود در1392های کریمی و همکاران )بایافته

 باشد.های یادگیری خواندن ناهمسو میآموزان دبستانی دارای اختاللمطلب خواندن دانش

دهد که برنامه دُر درکاهش عالئم های این پژوهش نشان میهمچنین تحلیل داده

توان نارساخوانی مؤثر بوده است در تبیین تأثیر برنامه دُر بر کاهش عالئم نارساخوانی می

کننده احتمال ابتال به نارساخوانی است ترین عامل ایجادشناختی مهمبیان کردکه نقص واج

های مخچه، علت اصلی نقص واج شناختی باشد بنابراین، این نظر، چارچوب و نقص

، کند. بر اساس این چار چوپخوانی فراهم میتوجیهی سودمندی را برای نارسا

یادگیری و خود کار شدن، به های استاندارد مشکالت خواندن همراه با مشکالت توضیح

تواند در شود. مخچه می، منتج میپیوندد و به نقص در روانی و سرعت خواندنهم می

های مختلف خواندن، شامل حرکات چشم، زبان و پردازش، حافظه کاری و مهارت جنبه

دهد گرفتن و خودکار بودن درگیر شود. شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می

، و کودکانی که طیف وسیعی از نی ممکن است محصول عوامل خطر متعدد باشدنارساخوا

های شناختی و حسی حرکتی دارند بیشتر در معرض ابتال به مشکالت خواندن هستند. نقص

؛ وان 2006، 1؛ اسنولینگ2006، 2؛ پنینگتون2016عنوان مثال، کارول و همکاران، )به

 (.2013، 2، موریس و ماسننگجو، دیزویشن، ونلیج، ون برگندره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Snow, Burns, &Griffen 

2. Pennington 
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، تحریک مخچه و درنتیجه تقویت ارتباطات بین مغز دٌربر این اساس هدف از برنامه 

. در حال حاضر شواهد روشن وجود دارد که مخچه در هر (2013و مخچه است )دُر،

دوموردزبان و مهارت شناختی دخیل است، از جمله مشارکت ویژه در خواندن و آنچه که 

ها شود که تربیت مخچه سبب پیشرفت در یادگیری مهارتها دریافت میامی پژوهشاز تم

تقریباً  1995شود. همچنین درهمایش سالیانه انجمن علم عصب درسال ازجمله خواندن می

، درک فضایی، زبان، توجه، تحقیق ارائه گردید که ارتباطات قوی میان مخچه وحافظه 80

ها به ارزش کردند که این یافتهگیری مطرح میحتی تصمیمعاطفه، رفتارهای غیرکالمی و 

(. 1385دادند )به نقل از علیزاده، بدنی، حرکت و بازی در تقویت شناخت گواهی میتربیت

( نقص مخچه را در کسب مهارت کندتر و ساخت کندتر 2019نیکلسون و فاوست )

به همین ترتیب این  دانند.کنند دخیل میهای عصبی که خواندن را محدود میشبکه

شناختی -حرکتی-های یادگیری شامل یکپارچگی، حسیچارچوب درحوزه خود به شبکه

های یافته است. از طرفی متخصصین دیگر بر این باورند که آموزش مهارتگسترش 

ی دروندادهای حسی مختلف از محیط های مناسبی برای جذب فعاالنهحرکتی فرصت

ارهای حرکتی هدفمند، بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز آورد. درواقع رفتفراهم می

گردد های شناختی از جمله توجه میو مخچه تأثیر گذاشته و این منجر به بهبود مهارت

کند، همان (. آن بخش ازمغزکه حرکت راپردازش می2001، 3کوک و ووالکوتوی)شام

که درمغزفقط یک  کند. شگفت آورآن استبخشی است که یادگیری راپردازش می

مرکزحرکتی وجودنداردحرکت ویادگیری، کنش متقابل ودایمی دارندودرواقع، آن بخش 

ها درگیراست؛ یعنی، مخچه، بسته به نوع نرمش بدنی، به ازمغزکه تقریباًدرتمام یادگیری

آیدکه ی این سخن، چنین برمیشود. بنابراین باکمی اندیشه دربارهفعالیت زیادواداشته می

های حرکتی پایه ها و تواناییتوانند ازفعالیتهای ذهنی نمیرواندیشه وبه عبارتی فعالیتتفک

(. در تبیین کلی با توجه به 1383ورضوی  ترجمه محمدحسین 2000جدا باشند )جنسن، 

                                                                                                                   
1. Snowling 

2. Van der Leij, Van Bergen, Van Zuijen, De Jong, Maurits, &Maassen 

3. Shomway-Cook & Woollacott 
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های خواندن گروه آزمایشی ترکیبی )آگاهی های این تحقیق در مجموع در مؤلفهیافته

ستقیم( نسبت به گروه آزمایشی دُر تأثیر بیشتری در کاهش عالئم شناختی و آموزش مواج

، نوری و ( و نریمانی2008) 1نارساخوانی دارد. این یافته با نتایج تحقیقات گودوین

شناختی درا فزایش ( همخوانی دارد و حاکی ازآن است که راهبرد واج1394ابوالقاسمی )

و حرکتی است. بر این اساس کسب  مهارت خواندن و درک مطلب مؤثرتر از روش حسی

گیری از چنین دانشی در ساختارشناختی فرد به او در خواندن صحیح و سریع کمک و بهره

تواند موجب افزایش خطا وکاهش مهارت کند و دانش اندک از ساختار واج میمی

جا که (. از آن1394، و همکاران ، به نقل از نریمانی2003درخواندن شود )آدامزوگاترکول، 

شناختی با ناتوانی یادگیری از جمله نارساخوانی ارتباط قوی دارد اگر با آگاهی واج

 مداخالت صحیح تقویت شود در درمان نارساخوانی تأثیرگذار است.

های پژوهش این بود که این پژوهش صرفاً بر روی کودکان یکی از محدودیت

های ر سایر گروهم نتایج به کودکان دسال انجام شد؛ بنابراین در تعمی 12تا  7نارساخوان 

جنسیت  فکیکسنی باید احتیاط الزم صورت بگیرد. به عالوه، نبود دوره پیگیری و عدم ت

شود در صورت امکان های این پژوهش بود. بنابراین پیشنهاد میاز دیگر محدودیت

از سایر آموزان دختر و پسر انجام و نیز صورت مجزا بر روی دانشهای بعدی بهپژوهش

های هشهای سنی استفاده شود. در صورت امکان، مرحله پیگیری مداخله نیز در پژوگروه

یرد. در گماهه انجام  12ماهه و  6های آینده درراستای دوام و پایداری اثرات در دوره

بدنی اهمیت بیشتری شود که به ساعت تربیتنهایت به ادارات آموزش وپرورش پیشنهاد می

آگاهی )کیبی همچنین مربیان مراکز اختالالت یادگیری از برنامه آموزشی ترداده شود و 

آموزان نارساخوان های خواندن دانش( جهت بهبود مهارتشناختی و آموزش مستقیمواج

 استفاده نمایند.

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Goodwin 
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. ترجمه راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی ها وروش(. 1990کله، پ.؛ چان، ل. )
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