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 چکیده
آموزان با ناتوانی ی هدفمند خواندن بر درک مطلب دانشاثربخشی مداخله تعیینپژوهش حاضر با هدف 

گروه گواه بود. با آزمون پس آزمونرح پیشبا ط یشیآزماهنیماز نوع  پژوهشیادگیری ویژه انجام شد. این 
تحصیلی ی در پایه 1365-69که در سال تحصیلی  ندشدآموزان پسر را شامل میدانش تمامی ،آماری جامعه

آموز دانش 30 تعداد سوم ابتدایی مدارس شهر درچه مشغول به تحصیل بودند. با روش تصادفی ساده
گروه به افراد نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس  15نمونه انتخاب شدند و در دو گروه  عنوانبه

 . در این زماناده شدآموزش دی هدفمند خواندن جلسه مداخله 3جلسه و هر هفته  11آزمایش به مدت 
برای  آزمون خواندن و نارساخوانی از. ندای دریافت نکردگونه مداخلهگروه گواه هیچ کنندگانشرکت

ی هدفمند خواندن بر درک نشان داد که مداخلهتحلیل کوواریانس . نتایج استفاده شد هاآوری دادهجمع
ی هدفمند خواندن شود از مداخلهوهش پیشنهاد می. بنابر نتایج پژدارددار امعنتاثیر آموزان مطلب دانش

 .شودآموزان با ناتوانی یادگیری ویژه استفاده دانش های درک مطلبافزایش مهارت منظوربه

 ناتوانی یادگیری ویژهدرک مطلب، مداخله هدفمند خواندن، پاسخ به مداخله، کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه
بر اثر  این اختالل .است 1تحولییدر کودکان یک اختالل عصب 1ناتوانی یادگیری ویژه

در ادراک یا پردازش مؤثر اطالعات  مؤثر بر توانایی مغز رثی و محیطیِتعامل عوامل ا
ی ی این اختالل مشکالت پایدار در زمینهد. مشخصهگیرمیشکل کالمی یا غیرکالمی 

نوشتاری و ریاضی است که در های تحصیلی مربوط به خواندن، بیان یادگیری مهارت
شود و با توانایی هوشی کلی کودک همخوانی ندارد )سادوک، اوایل کودکی شروع می

ناتوانی یادگیری ویژه یکی از دسته (. 1365، ی رضاعی؛ ترجمه1015سادوک و رونیز، 
انی را آموزان مبتال به این ناتو، دانش3است که قانون آموزش افراد با ناتوانی هاییناتوانی

یادگیری  کند. بر اساس این قانون ناتوانیمعرفی می 4واجد شرایط دریافت خدمات ویژه
ی اساسی که شامل درک یا شناختویژه به معنی اختالل در یک یا بیش از یک فرایند روان

استفاده از زبان، گفتار یا نوشتار است که ممکن است خود را با نقص در توانایی گوش 
، صحبت، خواندن، نوشتن، هجی و یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. دادن، فکر کردن

های این ناتوانی، افراد با مشکالت یادگیری که ناشی از مشکالت بینایی، شنوایی یا ناتوانی
توانی ذهنی، اختالل عاطفی یا با کم شود. عالوه بر آن، افرادنمی حرکتی باشد را شامل

صادی و فرهنگی در سطح پایین هستند را نیز در بر افرادی که از لحاظ محیطی، اقت
در راهنمای تشخیص و آماری اختاللت (. 1019، 5گیرد )جاکبس، فالنگن و آلفونسونمی

های تحصیلی که با وجود نیز این ناتوانی با مشکالت پایدار مهارت 9پنجمویرایش -روانی
شود )انجمن های گوناگون همچنان ادامه دارند، تعریف میکمک دیگران و مداخله

(. 1365بناب، ؛ به نقل از ایمانی، علیزاده، کاظمی و غباری1013، 7پزشکی آمریکاروان
 8را با عنوان اختالل یادگیری ویژه گیری ویژهیاد ناتوانی الزم به ذکر است که این راهنما،

سعی شده است اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل ریاضی که کرده و در آن معرفی 
شدند، ی چهارم این راهنما، یک اختالل مستقل و مجزا محسوب میهر یک قبالً در نسخه

                                                           
1. specific learning disability (SLD) 

2. neurodevelopmental disorders 

3. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

4. special services 

5. Jacobs, Flanagan and Alfonso 

6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fifth Edition (DSM 5) 

7. American Psychiatric Association 

8. specific learning disorder 
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وند. بنابراین راهنمای گنجانده ش ویژهدر اختالل یادگیری  1مشخصگریک  عنوانبهاکنون 
ویرایش پنجم، قائل بر وجود اختالالت یادگیری  -تشخیصی و آماری اختالالت روانی

 (.1364نیست و تنها بر اختالل یادگیری ویژه تمرکز دارد )گنجی، 

های شناختی کودکان های اخیر حاکی از آن است که تواناییهای سالنتایج پژوهش
(. در 9101، 1کودکان عادی تفاوت دارد )پنگ و فاچسبا ناتوانی یادگیری ویژه با 

اتوانی کودک با ن 1046بر روی  1017در سال  3پژوهشی که توفالنی، جیوفر و کرنولدی
های شناختی ضعف مشخص شد که این افراد در برخی مهارت یادگیری ویژه انجام دادند

. از آنجا که کرداشاره  4توان به مهارت درک مطلبها میاین مهارت دارند که از جمله
شود )بلوک مهارت درک مطلب از عناصر اصلی و حتی هدف نهایی خواندن محسوب می

زاده، بناب، افروز، حسنه نقل از غباری؛ ب1010، 9؛ به نقل از کرمیزی1001، 5و پرسلی
روند  یشرفتمهم در پ یمهارت عامل ینا یادگیری روازاین(، 1361بخشی و پیرزادی، 

 . استآموز دانش یآموزش
جمالت و کلمات که  ساختارو درک  یاست از معناده عبارتمطلب  درک

 ،7باالت) دهد انجام بایستی خواندن از بعد و خواندن هنگام خواندن، از پیش آموزدانش
از متن داشته و  یحیآموز درک صحمعناست که دانش یندرک مطلب بد، درواقع (.1017
)اسپنسر،  یابدمتن را در یو هدف اصل یاماستخراج و ساخت معنا، پ یندفرا یک یدر ط

ای است که به عوامل مختلفی وابسته درک مطلب فرایند پیچیده(. 1014، 8و واگنر ینکو
های فردی خواننده و ی کلی ویژگیتوان در دو دستهاست که این عوامل را می

مهارت (. در واقع، 1361قوام، ابراهیمیهای متنی قرار داد )شکیبا، سیف، اسدزاده و ویژگی
 ییو رمزگشا یداریشن درکهای متعددی همچون درک مطلب خود نیازمند مهارت

، 6لرواگ-مطلب )لرواگ، هولم و ملبی درک رشد اصلی عامل دو عنوانبهکلمات 

                                                           
1. specifier 

2. Peng and Fuchs 

3. Toffalini, Giofrè and Cornoldi 

4. comprehension 

5. Block and Presly 

6. Kirmizi 

7. Bulut 

8. Spencer, Quinn and Wagner 

9. Lervag, Hulme and Melby-lervag 
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های زبانی ویژه )شامل آگاهی واجی، پردازش، معناشناسی و نحو(، مهارت(، 1017
اجرایی مناسب )شامل حافظه، خودنظارتی و بازداری پاسخ(، اطالعات عملکردهای 

 1(. کارپنتز و جاست1019، 1عمومی و دانش واژگان است )بایلی، هوفت، عبود و کاتینگ
(، نشان دادند که 1365گودرزی، فرخی، گودرزی و نظری )( به نقل از معظمی1010)

مهارت نیز، بر چگونگی درک و فهم مواد خواندنی تأثیرگذار است.  یکارتوانایی حافظه
مطلب تواند از جمله عواملی باشد که بر مهارت درکشناسی نیز میواج آگاهی

از دیگر (. 1365الحسینی، گذار است )حریری، صابری و ابوالمعالیآموزان تأثیردانش
توانی یادگیری ویژه ارتباط دارد، آموزان با ناعواملی که با مشکالت درک مطلبی دانش

؛ به نقل از 1004، 3های فراشناختی است )گراهام و بلرتعدم استفاده از راهبردها و مهارت
تواند باعث های رمزگشایی نیز می(. ضعف در مهارت1361بناب و همکاران، غباری

 10اند ها نشان دادهآموزان شود. با این وجود پژوهشمشکالت درک مطلبی این دانش
های های درک مطلب نقص دارند، مهارتآموزانی که در مهارتدرصد از کل دانش

(. از سویی دیگر، نتایج برخی 1019اند )بایلی و همکاران، رمزگشایی باالیی داشته
قادر نیستند میان  خوبیبهآموزان با ناتوانی یادگیری ویژه اند که دانشها نشان دادهپژوهش
اینکه قادر باشند  جایبهن و جزئیات غیرمهم آن تمایز قائل شوند. لذا های مهم متقسمت

ی یک متن را دریابند، به جزئیات غیرمهم آن توجه پیام، موضوع اصلی و یا درونمایه
آموزان از موضوع اصلی متن منحرف شده و شود این دانشکنند. همین امر باعث میمی

؛ 1005هان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز، درک مناسبی از مطالب نداشته باشند )هاال
 (.1361دهنوی و شجاعی، ترجمه علیزاده، همتی علمدارلو، رضایی

های متعددی بستگی دارد، های درک مطلبی به علتکه نقص در مهارت طورهمان
های درک مطلبی ها، جهت بهبود مهارتنیز با توجه به این علت هاییهمداخلتاکنون 

توان ها میآموزان با ناتوانی یادگیری ویژه صورت گرفته است. از میان این پژوهشدانش
( اشاره کرد که با هدف تعیین اینکه اگر 1019، 4)فولهابرروخوانی به اثربخشی تکرار 

آموز چندین بار متنی را روخوانی کند و به تصحیح خطاهایش بپردازد، بر خواندن دانش

                                                           
1. Bailey, Hoeft, Aboud and Cutting 

2. Carpenter and Just 

3. Graham and Bellert 

4. Faulhaber 
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یابد، انجام شد. پژوهش ین طریق مهارت درک مطلب او نیز بهبود میمهارت یافته و از ا
دیگر در این زمینه، اثربخشی تدریس خصوصی و خودنظارتی ویدیویی )هیچکاک، پریتر 

آموز با ناتوانی یادگیری ویژه انجام شد، یکی از ( بود که روی دو دانش1004، 1و دوریک
آموز دیگر نیز با کمک ت و دانشآموزان تحت تدریس خصوصی قرار گرفاین دانش

کرد. در پژوهشی دیگر برزگری، ی خواندن خود نظارت میخودنظارتی ویدیویی، بر نحوه
( تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک مطلب را بر بهبود 1381دوست و مولوی )نشاط

آموز دانش 90. در این پژوهش که با کردندضعیف بررسی  آموزانِدرک مطلب دانش
موزان با کمک راهبردهای درک آتر و پسر انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که دانشدخ

گودرزی و همکاران توانند مهارت درک مطلب خود را بهبود بخشند. معظمیمی مطلب
 عنوانبهتواند می یکار( نیز در پژوهشی نشان دادند که آموزش راهبردهای حافظه1365)

ت پردازش و یادآوری کلمات را بهبود بخشیده و موجب زیربنایی در امر خواندن، سرع
توان ها میهای خواندن از جمله مهارت درک مطلب شود. از دیگر پژوهشبهبود مهارت

برداری داستان )بولینیو، فور، (، نقشه1014، 1به اثربخشی تکنولوژی گرافیکی )گیفورد
بدیلگر متن نوشتاری به گفتاری افزار ت(، اثر استفاده از نرم1004، 3بارک و بارکهاگان

(، اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش 1010، 4و جفس یانواستاگل )مورمن، بون، کلربل،
(، تأثیر آموزش یادگیری 1389اسنادی )دهقانی، امیری و مولوی، -راهبردهای فراشناختی

کالن تأثیر انسجام متن در سطح خرد و (، 1386قوام و فرخی، مغزمحور )سیفی، ابراهیمی
های نوروسایکولوژیکی )باباپورخیرالدین، ، اثربخشی روش(1361)شکیبا و همکاران، 

افزاری با رویکرد های نرمی مبتنی بر بازی(، اثربخشی برنامه1363پورشریفی و حامدی، 
، اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش (1364 ،آبادچمن و نکاحاصغری کالنی،شناختی )زبان

خوراند ( و اثربخشی روش پس1365شناسی )حریری و همکاران، جمستقیم و آگاهی وا
( 1365پور، الهزیستی و روش چندحسی فرنالد )خانجانی، مهدویان، احمدی، هاشمی و فتح

 .کرداشاره 

                                                           
1. Hitchcock, Prater and Dowrick 
2. Gifford 

3. Boulineau, Fore, Hagan-Burke and Burke 

4. Moorman, Boon, Keller-Bell, Stagliano and Jeffs 
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به بررسی  هرکدامی خاصی داللت داشته و به جنبه هاهاز این مداخل هرکداماز آنجا که 
اند، استفاده از رویکردی که جامع بوده و نگاهی یکپارچه و یک مهارت خاص پرداخته

ی رسد. مداخلهدرک مطلب داشته باشد، ضروری به نظر می ی مهارتکلی به مقوله
 صورتبههای درک مطلب را و مهارت باشدتواند در این زمینه مفید می 1هدفمند خواندن

بوده و  1دولتی مشترک هسته استانداردهایی هدفمند خواندن بر مداخلهگیرد.  جامع در بر
 مشترک هسته استانداردهایطراحی شده است. در  3بر اساس رویکرد پاسخ به مداخله

های خواندن و نوشتن سعی شده است که به تمامی نیازهایی که مربوط به مهارت دولتی
(. رویکرد 1007، 4کامپس، تری و لینبارگرآموزان هستند، پاسخ داده شود )گرینوود، دانش

پاسخ به مداخله نیز، رویکردی ساختاریافته است که با توجه به این استانداردها، سعی کرده 
و  5دارآموزان مسألهآموزان از جمله دانشای را متناسب با دانشخدمات آموزشی ویژه

به  1009اسخ به مداخله در سال آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه ارائه دهد. رویکرد پدانش
( شناسایی 1با دو هدف اصلی طراحی شد:  آموزش و پرورش دولت فدرال آمریکامصوب 

ها و ی فشرده قبل از شدت یافتن نقصآموزان در معرض خطر و ارائه مداخلهدانش
که های یادگیری ویژه آموزان با ناتوانی( شناسایی دانش1و  ناتوان عنوانبهبرچسب گرفتن 
)فوچس، انفرادی نیاز دارند آموزش به  و های استاندارد پاسخگو نیستندبه انواع آموزش

(. بنابراین رویکرد پاسخ به مداخله با توجه به دو هدف مذکور، 1008، 9فوچس و وان
آموزانی آموزان در نظر دارد. دسته اول، دانشخدمات آموزشی را برای سه دسته از دانش

آموزانی ی دوم، دانشای درس عمومی قادر به یادگیری هستند؛ دستههکه در همان کالس
ویژه  صورتبهنفره  9تا  4های که به آموزش عمومی پاسخ نداده و لذا بایستی در گروه

 با وجودآموزانی هستند که ی سوم نیز، دانشتحت مداخله و آموزش قرار گیرند و دسته
قادر به پاسخگویی نبوده و بنابراین نیازمند  نهمچنای دوم، قرار گرفتن در آموزش دسته

بار در  5تا  3آموزان را بایستی در هر هفته . این دانشهستندتر آموزشی ویژه و فشرده

                                                           
1. targeted reading intervention (TRI) 

2. common core state standards (CCSS) 

3. response to Intervention (RTI) 

4. Greenwood, Kamps, Terry and Linebarger 

5. struggling students 

6. Fuchs, Fuchs, and Vaughn 
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هدفمند  ی(. مداخله1008، 1)بارنس و هارلچرآموزش داد  نفری 3های کمتر از گروه
هدفمند و  ییافتهساختار ایهیتسوم، فعال یآموزان دستهدانش یازهایرفع ن یخواندن برا

بوده و همراستا با  یمتعدد یهابر پژوهش یمداخله مبتن ینرا در نظر گرفته است. ا یقیدق
 (.1014، 1یزونو س یزون)س کندیرا دنبال م یشگیرانهفعال و پ یکردیاستانداردها، رو

توجه به  باداشته و  یبستگ یمتعدد یعوامل بهخود  مطلبدرک توانایی که آنجا از
داخل  در تاکنون رسدینظر م به حاضر، پژوهش در گرفته صورت هایبررسی در اینکه

با توجه به خال  ینهمچن و باشد نپرداختهعوامل  ینا یبررس به جامع طوربه پژوهشیکشور 
 ،جامع ایمداخله عنوانبههدفمند خواندن  یمداخله یرموجود در خصوص تأث یهاپژوهش
 یمورد بررس یژهو یادگیری یبا ناتوان آموزاندانشمداخله بر درک مطلب  ینا یاثربخش

به  پاسخ رویکردبر  یهدفمند خواندن، مبتن یقرار گرفت. عالوه بر آن، از آنجا که مداخله
کردن  بندیدسته طریقاست تا از  درصدد نیزپاسخ به مداخله  یکردو رو استمداخله 

 یادگیری یافراد با ناتوان آموزان،دانش تحصیلی مشکالتو نوع  سطح با متناسب هایبرنامه
عوامل،  یندر نظر گرفتن ا بالذا پژوهش حاضر  نماید، متمایز آموزاندانش یگررا از د یژهو
 از گروه اینمطلب مهارت درک بر یژهو طوربه بتواندکه  ایمداخله معرفی منظوربه

 درپاسخ به مداخله  یکردرو سازییادهدر جهت پ یو گام بوده تأثیرگذار آموزاندانش
 .شد انجام باشد، ایران

 روش

آزمون همراه با گروه گواه بود. پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاین پژوهش از نوع نیمه
ی سوم آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ویژه پایهجامعه آماری این پژوهش تمامی دانش

در مدارس شهر درچه مشغول به  1365-69تحصیلی شد که در سال ابتدایی را شامل می
گیری تصادفی با روش نمونه آموزدانش 30 تعداد کورتحصیل بودند. از میان جامعه مذ

 بود صورت بدین گیرینمونه روش .شدندی پژوهشی انتخاب نمونه عنوانبهای چندمرحله
 مالحظات رعایت با سپس. شد انتخاب مدرسه 1 درچه، شهر مدارس میان از ابتدا که

 هایمالک به توجه با و مدارس این مربیان و والدین و کنندگانشرکت موافقت و اخالقی
 نما(،) نارساخوانی و خواندن آزمون اجرای از پس پژوهش، به خروج و ورود

                                                           
1. Barnes and Harlacher 
2. Sisson and Sisson 
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. شدند شناسایی بودند، پژوهش این در شرکت جهت الزم شرایط واجد که آموزانیدانش
 صورتبه و انتخاب پژوهشی ینمونه عنوانبه آموزدانش 30، آموزاندانشاز میان این 

 کنندگانبه شرکت . سپسگمارده شدندنفره آزمایش و گواه  15در دو گروه تصادفی 
توسط جلسه  3دقیقه( و هر هفته  75تا  90جلسه )هر جلسه  11گروه آزمایش به مدت 
. در این زمان، گروه آموزش داده شدی هدفمند خواندن مداخلهپژوهشگر و یک مربی، 

، آزمون مذکور، پژوهشای دریافت نکرد. سپس برای کامل شدن گونه مداخلهگواه هیچ
. معیارهای ورود شدآزمون اجرا پس عنوانبهروز پس از آخرین جلسه درمانی،  10مجدداً 

های ماتریساز  60، بهره هوشی باالتر از ی سوم ابتداییتحصیل در پایه به پژوهش شامل
کنندگان، اولیا و مربیان آنان جهت شرکت ریون، رضایت و موافقت شرکت یپیشرونده

تر پایین انحراف معیارداشتن دو  عملکرد ضعیف خواندن بنا به گزارش معلم،در پژوهش، 
ه )به عبارتی قبالً و قرار داشتن در مرحله سوم پاسخ به مداخل آزمون نما دراز میانگین 

معیارهای خروج نیز مشتمل  و آموزشی و تقویتی الزم را دریافت کرده باشد( هایهمداخل
های ذهنی، بینایی، شنوایی، بیماری فعالی و ناتوانیرفتاری، بیش اختالل داشتن هرگونه بر

مانی و عدم حضور در بیش از سه جلسه از درروانصرع، مصرف داروی خاص جهت 
 داخله بود.شروع م

نوری و مرادی در سال این آزمون توسط کرمیآزمون خواندن و نارساخوانی )نما(: 
آموزان ساخته شد. جهت ارزیابی و تشخیص مشکالت خواندن و نارساخوانی دانش 1381

این آزمون مشتمل بر ده خرده آزمون خواندن کلمات )با سه فهرست کلمات با بسامد زیاد، 
درک متن )شامل یک متن مشترک و دو متن اختصاصی برای هر  متوسط و کم(، آزمون

ی کلمات، آزمون درک کلمات، آزمون قافیه، آزمون حذف آواها، پایه(، آزمون زنجیره
های آزمون خواندن ناکلمات )کلمات بدون معنی(، آزمون نامیدن تصاویر، آزمون نشانه

در این پژوهش تنها از خرده  باشد. شایان ذکر استهای مقوله میحرف و آزمون نشانه
 مقیاس درک متن استفاده شد.

ی از این خرده مقیاس بدین صورت است که پس از کسب نمره هرکدامگذاری نمره
ی وی محاسبه شده و بر اساس تراز شده ینمرهخام توسط آزمودنی، با کمک جدول تی 

است که برخی  شود. الزم به ذکرنمودار وضعیت فرد در آن خرده مقیاس مشخص می
ها محدودیت زمانی دارند. خرده مقیاس درک متن نیز شامل یک متن است خرده مقیاس
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ی تحصیلی ها مشترک بوده و دو متن دیگر نیز دارد که خاص هر پایهکه برای تمامی پایه
گوش دهد و  دقتبهشود و آزمودنی بایستی است. این متون توسط آزمونگر خوانده می

ی مناسب را انتخاب کند. در پرسد، پاسخ داده و گزینهیی که آزمونگر میهاسپس به سؤال
گردد. از هایش تعیین میی آزمودنی بر اساس پاسخی تراز شدهی خام و نمرهپایان، نمره

به معنای  50ی است، لذا کسب نمره تی یگذاری آزمون بر اساس نمرهنمره که آنجا
ی برش آزمون خواهد بود و ( نقطه30ی تر )کسب نمرهمیانگین و دو انحراف معیار پایین

 ابتالی فرد به نارساخوانی است. یدهندهنشان
از  زبانفارسیآموز نفر دانش 100نفر ) 300این آزمون روی  مقدماتی پژوهشیدر 
از تبریز( انجام شد که پس از تحلیل  زبانآذری 100نفر کرد زبان از سنندج و  100تهران، 

بر  1384ی نهایی این آزمون در سال مقدماتی و اعمال اصالحات الزم، نسخههای داده
دختر( اجرا گردید. ضریب آلفای کل آزمون در پژوهش  844پسر و  770نفر ) 1914

خواندن  هایخرده مقیاسبه دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای  0881مقدماتی 
ی کلمات ؛ زنجیره0873کلمات ؛ درک 0885؛ خواندن کلمات بدون معنا 0861کلمات 

، 0899ی حروف ؛ نشانه0878؛ حذف آواها 0875نامیدن تصاویر  ؛0891؛ درک متن 0895
؛ 1387نوری و مرادی، آمد. )کرمی به دست 0888ها و آزمون قافیه 0875ها ی مقولهنشانه

نوری، جعفری و پرهون در (. حسینی، مرادی، کرمی1361حیدری، امیری و مولوی، 
ی کلمات، حذف های لغات، زنجیرهدیگری، نتایج آلفای کرونباخ را برای آزمونپژوهش 

، آزمون 0886ها ؛ برای آزمون قافیه0865آواها، خواندن ناکلمات و شبه کلمات باالتر از 
به دست آوردند  0848و برای آزمون درک متن  0871، درک کلمات 0897نامیدن تصاویر 

 (.1365)حسینی و همکاران، 
ی مورد استفاده در این پژوهش که بر اساس مداخله ی هدفمند خواندن:مداخله

 75تا  90ی جلسه 11( است، شامل 1014) سیزون و سیزونی هدفمند خواندن مداخله
و در قالب  یگروه صورتبهجلسات  ینبه ذکر است که ا الزمباشد. ای میدقیقه
دبستانی تا آموزان پیشویژه برای دانش طوربه این مداخله که انجام شد. ینفر 5 یهاگروه

هایی سرگرم کننده دار و فعالیتهایی جهتطراحی شده است، مبتنی بر بازی 1ی سومپایه
های درک مطلبی آموزان، سعی در تقویت مهارتاست که متناسب با سطح توانایی دانش

                                                           
1. kindergarten until grade 3 
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ی هدفمند خواندن نیازمند وسایل و تجهیزات خاصی از جلسات مداخله هرکدامآنان دارد. 
طی  شد. درآموزان آماده میبود که بایستی قبل از شروع جلسه، به تناسب و تعداد دانش

راهنما، جریان فعالیت  عنوانبهآموزان نقشی فعال داشتند و پژوهشگر تنها این جلسات دانش
ر خالل این جلسات سؤاالتی متناسب با اهداف جلسه کرد. دآموزان را هدایت میدانش

دادند. با توجه به آموزان به آن پاسخ میشد که بایستی دانشتوسط پژوهشگر ایراد می
استفاده شود که  یآموزان با ناتوانی یادگیری ویژه، سعی شد از متونسطح توانایی دانش

های کوتاه ایی، جمالت و متنهجزیاد پیچیده نباشند. به عبارتی سعی شد از کلمات تک
هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، انواع استفاده گردد. همچنین کتاب

متون ای(، شعر و های کهن، زبان حیوانات و افسانهمختلفی از متون داستانی )اعم از داستان
یده در پژوهش انتخاب گرد کنندگانشرکتشد که متناسب با سن علمی را شامل می

 و کودکان فکری پرورش کانون توسط که «ب» سطح هایکتاب از منظور بدینبودند. 
مداخله،  ینا پدیدآورندگانتوجه داشت که  باید .شد استفاده اند،شده بندیطبقه نوجوانان

 کاهش دلیلمتن خاص را به  یکاستفاده از  بلکه اند،نکرده تأکید ایویژه متون برتنها  نه
و  یزوناند )سقلمداد نموده کارآمد آموزشی جریان شدن محدود موجب پذیری،انعطاف

 اصل ینا رعایت کردن پژوهش با یناستفاده شده در ا یهامتن ین(. بنابرا1014 یزون،س
ها ها، وسایل و دستورالعملذکر است به غیر از متون، تمامی بازی شایان. شدند انتخاب

در ادامه شرح مختصری از باشند. میمداخله  ینا شده در یمعرف یهادستورالعملمطابق با 
 جلسات این مداخله آمده است:

 ی هدفمند خواندن. شرح جلسات مداخله1 جدول
 محتوای جلسات وسایل مورد نیاز اهداف جلسات

 اول

 کلیدی یاتبا جزئ آشنایی
ارتباط  یجادامتن؛  داخل

و  یآموزش کالس یانم
 یواقع یزندگ

؛ ارتباط آموزاندانش
 به یمتن یاتجزئمیان 
متون؛  کلی درک منظور

آموزش از طریق روش 
 چندحسی

کسی، ها )چهفلش کارت
چه موقع، کجا، چه اتفاقی، 

؛ قیچی؛ چرا و چگونه(
مداد ؛ های چسبییادداشت

رنگی )قرمز، آبی، سبز و 
 نارنجی(

ای توسط یکی از تعریف خاطره
یی از هاکارتنشان دادن فلشآموزان؛ دانش

چه  کارت چه؟؟ چه کسی»کارت  قبیل
و کارت  «چرا؟»کارت  ،«کجا؟ موقع؟

توسط پژوهشگر جهت آموزش « چگونه؟»
ی جزئیات کلیدی هر اتفاق؛ ارائه

به درهم به صورت ها کارتفلش
سؤاالتی در  و سپس پرسیدنآموزان دانش

؛ روخوانی کردن مورد کاربرد هر کارت
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توسط « حسنی، توی ده شلمرود»داستان  
پژوهشگر و سپس پاسخ به سؤاالت کلیدی 

قصه و در پایان، نوشتن هر پاسخ روی 
فلفل نبین »ی داستان یادداشت چسبی؛ ارائه

داخل متن و سپس، بررسی و « چه ریزه
، اتفاق دور اشخاص داستانکشیدن خط به 

و همچنین زمان این  داستان، مکان آن
های متفاوت؛ قیچی کردن و رنگبا ، اتفاق

های مشخص شده به متصل کردن قسمت
انجام همین فعالیت در پایان، ؛ هاکارتفلش

به عنوان با درس اول کتاب خوانداری 
 تکلیف خانگی

 دوم

 کلیدی جزئیات با آشنایی
 یانم متن؛ ارتباط داخل
و نوع  متنی یاتجزئ
موضوع  ؛ شناساییمتون
 یقهر متن از طر یاصل

 و ملموس وسایل و شیاا
 عینی

 ضروری نکات میان تمیز
متون؛  غیرضروری و

 روش طریق از آموزش
 چندحسی

ساخت رنگین »کتاب علمی 
کتاب علمی ؛ «کمان

پاکت موضوع ؛ «پرندگان»
اصلی و وسایل داخل آن 
)شامل آینه، بطری آب، 
مقوای سفید رنگ، چراغ 

های ورقه؛ قوه با نور سفید(
 ماژیک؛ سفید کاغذ

ارائه و معرفی آموزان، بررسی تکالیف دانش
به « پاکت موضوع اصلی»پاکتی با عنوان 

آموزان؛ خارج کردن وسایل داخل دانش
آموزان در مورد پاکت و حدس زدن دانش

ها و ارتباط آن وسایل با هم؛ ثبت حدس
آموزان؛ معرفی موضوع اصلی نظرات دانش

از جانب پژوهشگر؛ انجام آزمایش ساخت 
کمان؛ بحث در رابطه با موضوع نرنگی

اصلی و لزوم دانستن آن در درک جزئیات؛ 
آموزان؛ حدس کتاب علمی به دانش ارائه

زدن موضوع اصلی از روی تصاویر جلد؛ 
پیدا کردن کلمات مربوط به موضوع اصلی 

گیری از حدسیات از داخل متن؛ نتیجه
؛ نقاشی کردن کف دست آموزانشدان

ک نکته روی هر روی کاغذ؛ نوشتن ی
ها و نوشتن گیری از نکتهانگشت؛ نتیجه

گیری موضوع اصلی در کف دست؛ نتیجه
بسط  کلی از مباحث مطرح شده؛

های انجام شده به فصل اول کتاب فعالیت
 .علوم تجربی به عنوان تکلیف خانگی

 سوم
 مطلبدرک تقویت

با  ییآشناشنیداری؛ 
داستان  یعناصر اصل

؛ «دو دوست»ی کتاب قصه
دزد نادان و »ی کتاب قصه

فلش ؛ «مرد ثروتمند

خواندن آموزان، بررسی تکالیف دانش
توسط پژوهشگر؛ بیان  «دو دوست»داستان 

 اشخاص، فضا و محیط داستان؛ بحث راجع
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 و)اشخاص، فضا 
 درک ؛ ارتباط(اتفاقات

 درک به شنیداری مطلب
 خوانداری مطلب

های پیام درونی کارت
 ماژیک؛ داستان

دزد نادان و »داستان به پیام داستان؛ خواندن 
پیدا کردن جمالتی در رابطه  ؛«مرد ثروتمند

ها بروی با پیام داستان و نوشتن آن
پیام های ارائه شده؛ پیدا کردن کارتفلش

کتاب « هر چه کنی به خود کنی»حکایت 
 .فارسی خوانداری به عنوان تکلیف خانگی

 چهارم

 توالی و ترتیب با آشنایی
 با متون؛ آشنایی اتفاقات

 داستان اصلی عناصر
 و فضا اشخاص،)

 درک ؛ ارتباط(اتفاقات
 درک به شنیداری مطلب

 خوانداری مطلب

کاغذهای رنگی مختلف 
که به صورت نواری برش 

مداد ؛ داده شده بودند
کتاب ؛ نوار چسب؛ شمعی

کتاب ؛ «دوزی لحافهدیه»
 «من و بابام»تصویری 

برای « دوزی لحافهدیه»ی قصهخواندن 
؛ بحث در رابطه با اتفاقات رخ آموزاندانش

داده و تربیت و توالی این اتفاقات؛ نوشتن 
؛ یک نوار کاغذی رنگیهر اتفاق روی 

حلقه کردن و به هم وصل کردن نوارها به 
عنوان یک زنجیره به هم پیوسته؛ بیان 

 ها؛ ارائهشفاهی داستان با کمک حلقه
ی )بدون متن(؛ تعریف داستان تصویر

آموزان با کمک داستان توسط دانش
تصاویر؛ ساختن یک داستان منسجم از 

 تصاویر.

 پنجم

 مهم جزئیات میان تمایز
 داخل غیرمهم جزئیات از

 و هدف با ییآشنامتن؛ 
از  متن اصلی موضوع

 یر؛ تقویتتصاو یرو
 کاری؛ تقویتحاقظه

و  دیداری مطلب درک
 درک یداری؛ ارتباطشن

 و دیداری مطلب
 مطلب درک به شنیداری

 خوانداری

شیر و »ی کتاب قصه
های سفید ورقه؛ «خرگوش

وسایل نقاشی و مداد ؛ کاغذ
 گیره؛ رنگی

ی قصه ؛ روخوانینفری 5های تشکیل گروه
توسط پژوهشگر؛ نقاشی « شیر و خرگوش»

 آموزان؛های داستان توسط دانششخصیت
زمان و خواندن مجدد داستان؛ نقاشی کردن 

مکان )محیط و فضای داستان(؛ به همین 
حل آن؛ به منوال نقاشی کردن مشکل و راه

اشتراک گذاشتن تصاویر در بین اعضای 
ها؛ نوشتن گروه و توصیف جزئیات نقاشی

ها و ساختن چند جمالتی در زیر نقاشی
 .کتاب قصه

 ششم

 هایویژگی با آشنایی
 به هاشخصیت جزیی

 کلی هایویژگی جای
 عالی خوب،)مانند  آنان

 یخزانه ؛ تقویت(بد و
 دانش واژگان؛ ترکیب

 محتوای با واژگانی

بانک کلمات صفات 
ناراحت،  مانندشخصیتی )

؛ آموزبرای هر دانش (ترسو
نوار ؛ ماژیک

تصویر پل ؛ بردارییادداشت
 شخصیت داستان

 

بانک »موجود در  برخی صفاتتوضیح 
؛ ارائه این کلمات «کلمات صفات شخصیتی

شیر »آموزان؛ خواندن داستان به دانش
؛ گوش دادن و پیدا کردن کلمات «کتابخانه

ها مربوط به صفات شخصیتی؛ نوشتن آن
روی یک نوار کاغذی؛ نشان دادن این 
صفات به صورت اجرای نمایش توسط 
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 چرایی با داستان؛ آشنایی
 هایشخصیت واکنش

 داستان

آموزان؛ وصل کردن صفات دانش
ا به جمالت داخل متن با کمک هشخصیت

 «.پل شخصیت داستان»

 هفتم

کلمات مرتبط با  شناسایی
انواع احساسات 

متون؛  هایشخصیت
واژگان؛  یخزانه تقویت

درک انواع احساسات از 
 متن خواندن طریق

؛ ی کودکچند مجله
نوارهای کاغذی ؛ قیچی

کاموای ؛ مقوا؛ رنگی
 ماژیک؛ چسب؛ ضخیم

پیدا کردن احساست مختلف اشخاص 
و سپس  از داخل مجالت)خنده، گریه و ...( 

ها روی مقوا؛ قیچی کردن و چسباندن آن
نوشتن هر احساس روی یک نوار؛ وصل 

های مربوطه با کاموا؛ کردن نوارها به عکس
گشتن داخل متن کتاب و پیدا کردن 

 .کلمات مشابه

 هشتم

 مرتبط کلمات با آشنایی
 حواس انواع با

و  متون هایشخصیت
درک جمالت مربوط به 

 یخزانه ؛ تقویتهاآن
 یتتقوواژگان؛ 

 ی؛ تقویتکارحافظه
 دیداری حافظه

گانه های حواس پنجکارت
)بویایی، چشایی، دیداری، 

؛ داری و المسه(ینش
های کلمات مربوط کارت

گانه )مانند به حواس پنج
 خوشمزه برای چشایی(

حواس پنجگانه؛  بیان کلمات مربوط به
گوش دادن و نشان دادن عضو مربوط به 

مربوط به « خوشمزه»برای مثال کلمات )
های حواس است(؛ توزیع کارت« زبان»

های کلمات بر روی میز گانه و کارتپنج
 .به صورت وارونه؛ انجام بازی کارت

 نهم

تحت معنای میان تمایز
 یو ضمن القظی

 ها؛یهو کنا هاالمثلضرب
 و یانتزاع یدرک معنا

عبارات؛  برخی یکاربرد
 متون اصلی پیام درک

کارت ؛ المثلکارت ضرب
 حکایت؛ معانی کاربردی

و معانی  المثلضرب کارت چندی ارائه
 ؛ بحث در رابطه با معنایهاکاربردی آن

ها؛ متصل آن ظاهری و معنای کاربردی
به کارت معنای  المثلکارت ضربکردن 

ها به صورت یدن کارتچ؛ کاربردی آن
درهم و وارونه روی میز؛ بازی کارت؛ 

حکایت  3های سه نفری؛ ارائه تشکیل گروه
المثل به هر گروه؛ مرتبط و سه کارت ضرب

 ها.المثلکردن حکایات و ضرب

 دهم

 علمی، متون میان تمایز
 ادبی؛ آشنایی و داستانی

متون  هاییژگیبا و
ادبی؛  و علمی ی،داستان

 آغازین، مطالب درک
 متون پایانی و میانه

 با داستانی؛ آشنایی
 اصلی هدف و درونمایه

ی موش و گربه کتاب قصه
شعر موش و ؛ عبیدزاکانی

دو کتاب علمی ؛ گربه
؛ «هاموش»و « هاگربه»

تعدادی کتاب قصه، کتاب 
؛ علمی و شعر کودکانه

کاغذ ؛ کتابسبدهای 
؛ چارت و ماژیک

های ها )کتابانواع مختلف کتابارائه 
و توضیح  (های علمیداستان، شعر، کتاب

بندی کردن طبقه ها؛برخی مشخصات آن
جلد و مطالب داخل ها با کمک کتاب

های میان ها و شباهتبررسی تفاوت ؛کتاب
آغاز، میانه و پایان هر ها؛ بحث در مورد آن

کشیدن سه دایره روی کاغذ  قصه یا داستان؛
)دایره مرکزی بزرگتر از دو دایره دیگر(؛ 
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مختلف؛  متون نگارش
 مهارت تقویت

 متون سازماندهی
 

های آغاز، میانه و کارت
 پایان داستان

قرار دادن جمالت آغازی، میانی و پایانی 
چند کارت میانه  ها؛ ارائهدر داخل دایره

و ساختن یک آغاز و پایان برای داستان 
 .هاآن

 یازدهم

 یدیکل یاتبا جزئ ییآشنا
مطالب  ییط با چرامرتب

 شده؛ بازشناسی نگارش
 از ضروری نکات

متون؛  غیرضروری
 عمومی اطالعات تقویت

؛ مطالب بانک سؤاالت
برد و ی وایتتخته؛ علمی

تخته بازی طراحی ؛ ماژیک
 100×50شده روی مقوا )

تاس و تعدادی ؛ سانتیمتری(
 دکمه رنگی به عنوان مهره.

مورد بانک سؤاالت )مانند غذای ی ارائه
؛ ثبت ی شما چیست؟ چرا؟(عالقه
پیدا کردن  آموزان؛های دانشجواب

به « زیرا، چونکه، به این دلیل» کلماتی مانند
های مربوط به و استدالل عنوان یک راهنما

سؤاالتی در رابطه ها؛ انجام بازی تخته؛ آن
در ها و پاسخ دادن به آنبا زندگی روزمره 

 ف خانگی.به عنوان تکلی قالب چند جمله

 دوازدهم

 و علت روابط با آشنایی
متن؛  داخل معلولی
متن؛  اصلی پیام شناسایی

 ینحوه با آشنایی
متون؛  سازیخالصه

پاسخ و  بازداری تقویت
 سازماندهی خود؛ تقویت

 عمومی؛ تقویت اطالعات
 واژگان یخزانه

 

کلماتی ) بانک ساختار متن
آموز بر اساس آن که دانش

 د مانندکنمیمتن را بررسی 
اول و دوم، ، نتیجه، خالصه»

، مانند، متفاوت از، بعد از
 و ...( زیرا، از آنجا که

)اعم از موضوع و بررسی ساختارهای متن 
 ها وتفاوتپیام اصلی متن، توالی اتفاقات، 

؛ پخش ها، روابط علت و معلولی(شباهت
موسیقی؛ پیدا کردن این ساختارها با کمک 

ان پخش شدن موسیقی؛ بانک ساختار تا زم
پیدا کردن کلمات مشابه در داخل متن 

 ها به زبان خود.کتاب خوانداری؛ بیان آن

در سطح آمار شد. تحلیل  SPSS 21افزار آمده از پژوهش با نرم به دستهای داده
واریانس یک توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کو

 شده است.متغیری استفاده 

 نتایج
ی پژوهشی در گروه آزمایش و گواه ی هوشی نمونهی بهرهمقایسه منظوربهدر این پژوهش 

آمده است. الزم به ذکر است که  1مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  tاز آزمون 
وه آزمایش و گواه به ترتیب ی پژوهشی در گری هوشی نمونهبهره انحراف معیارمیانگین و 

 ( بود.78318و  688133( و )98639و  668400)
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ی هوشی گروه آزمایش و گواه در آزمون بهره ی میانگینمستقل جهت مقایسه t. نتایج آزمون 2جدول 
 ریون

 t Df Pآماره  تفاوت انحراف معیار تفاوت میانگین متغیر

 08930 18 08487 18903 18997 ی هوشیبهره

دهد که تفاوت مستقل نشان می tآمده است، نتایج آزمون  1جدول که در  طورهمان
و  t=08487ها در دو گروه آزمایش و گواه )ی هوشی آزمودنیداری میان بهرهمعنی

08930=Pی هوشی همتا بودند. ( وجود ندارد. بنابراین گروه آزمایش و گواه از لحاظ بهره
دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله  انحراف معیارنمرات میانگین و  3در جدول 

 ی درک مطلب نشان داده شده است.آزمون در زمینهآزمون و پسپیش

آزمون دو گروه آزمایش و گواه در درک آزمون و پسنمرات پیش انحراف معیارمیانگین و  .3جدول 
 مطلب

 تعداد گروه مقیاس
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین

 درک مطلب
 58566 498733 98085 158800 15 آزمایش

 98986 408800 98803 148000 15 گواه

آزمون، نمرات گروه آزمایش، که در مرحله پس شوددر این جدول مالحظه می
ها در سطح این یافته حالباایننسبت به گروه گواه داشته است.  توجهیقابلافزایش 

 .توصیفی است

 هاواریانس همگنی و نمرات توزیع بودن نرمال آزمون. 4 جدول

 گروه مقیاس

 آزمون لوین اسمیرونوف-کلوموگروف

Z P F  1درجه آزادی  1درجه آزادی P 

 مطلبدرک
 08181 18069 آزمایش

08805 1 18 08377 
 08388 08604 گواه

 -موگروفکال آزمون اساس بر است شده داده نشان 4جدول  در که طورهمان
 منطبق هاداده توزیع بنابراین. نیست دارمعنی مطلبدرک یمؤلفه نمرات توزیع نوفاسمیر
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 و P=08805) نیز لوین آزمون نتایج مورد در مفروضه همین. است طبیعی توزیع بر
08377=F )گرددمی تأیید مطلبدرک  یمؤلفه در هاکوواریانس همگنی بر مبنی. 

ی هدفمند خواندن بر درک مطلب . نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر مداخله5جدول 
 یادگیری ویژه آموزان با ناتوانیدانش

 متغیرها مقیاس
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F P مجذورات

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

درک 
 مطلب

 08380 08068 08068 18638 1048544 1 1048544 آزمونپیش
 08957 08181 08011 98008 1138769 1 1138769 گروه
     358585 17 6908786 خطا

 آموزاندانش بین آزمون،پیش کنترل با شودمی مالحظه 5جـدول  در که طوریهمان
 ،α=05/0داری در سطح معنیمطلب درک مهارت لحاظ از گواه گروه و آزمایش گروه

 به توجه با گفت توانمی بنابراین ،(F=98008 و P=08011) شودمی مشاهده دارمعنی تفاوت
 نشان داده شده است، 9جدول مطلب که در درک مهارت یشده تعدیل میانگین

 گروه آموزاندانش میانگین به نسبت آزمونپس یمرحله در آزمایش گروه آموزاندانش
 شده آزمایش گروه مطلبدرک مهارت بهبود موجب ی هدفمند خواندنمداخله گواه،
 هایتفاوت درصد 18 دیگر، عبارت به باشد،می 08181 با برابر تفاوت یا تأثیر میزان. است

 .باشدمی ی هدفمند خواندنمداخله تأثیر به مربوط مطلبدرک آزمونپس نمرات در فردی

 در گواه و آزمایش گروه دو آزمونپس نمرات انحراف معیار و شدهتعدیل میانگین. 6جدول 
 مطلبدرک یمؤلفه

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه مقیاس

 مطلبدرک
 18548 498494 15 آزمایش

 18548 418096 15 گواه

 گیریو نتیجه بحث
ی هدفمند خواندن بر درک مطلب هدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله

آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه بود. نتایج نشان داد که این مداخله در بهبود درک دانش
ی . نتایج این پژوهش در زمینهاستآموزان با ناتوانی یادگیری ویژه مؤثر مطلب دانش
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(، 1011) 1های کلوگان، کاپلس و ویورا پژوهشغیرمستقیم ب صورتبهدرک مطلب 
(، 1019) 1(، اوروک، اولشترون و اوهالوران1011فیگنس و همکاران )ورنون
در همچنین  .است همسو( 1015) 3هانز، وارگهیس، بین و هدریکفیگنس، براتچورنون

با  کودک 931( که با 1013) 4فیگنس، کاینز، هدریک، گینزبرگ و آمندومورنونپژوهش 
تواند ی هدفمند خواندن میمشکالت خواندن انجام دادند، مشخص شد که مداخله

های خواندن از جمله مهارت درک مطلب را در این کودکان بهبود بخشد. در این مهارت
کودک  394دیگر که با  پژوهشی( نیز در 1011فیگنس و گینزبرگ )راستا آمندوم، ورنون

ی هدفمند خواندن نتایج حاکی از آن بود که مداخله .دیری انجام دادنبا ناتوانی یادگ
های خوانداری و درک مطلب کودکان با مشکالت خواندن تواند جهت بهبود مهارتمی

حاضر نیز ی اول مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش دبستانی و پایهدر مقاطع تحصیلی پیش
ی هدفمند خواندن با مرکزیت قرار دادن خواندن و درک مطلب، مشخص شد که مداخله

های دارد که امر خواندن را در قالب فعالیت در خودای و بنیادی را هایی پایهدستورالعمل
دهد. این مداخله همچنین موجب تعامل و بخش و سرگرم کننده مورد هدف قرار میلذت

آموزان دانش موردنیازهای شود و به بسیاری از مهارتمان میآموزان و معلهمکاری دانش
 دهد.با ناتوانی یادگیری پاسخ می

آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه فاقد بسیاری از توان گفت دانشدر تبیین این نتایج می
های درک مطلبی هستند و هنگام خواندن یک متن، احساس درماندگی و ضعف مهارت

دانند فعالیت را از کجا آموزان اغلب نمیکنند. همچنین این دانشمیشدیدی را تجربه 
شود میزان ی فعالیت دست بکشند. همین موضوع موجب میآغاز کنند و یا کجا از ادامه

ی هدفمند خواندن قبل (. مداخله1014ون، یزن و سوزیترس و اضطراب در آنان باال رود )س
آموز در نیازهای مرتبط با آن متن، میان آنچه دانشپیش یی یک متن، ابتدا با ارائهاز ارائه

دهد. عالوه ها را به هم بسط میآن مهارت دارد و آنچه در آن ضعف دارد، پل زده و آن
ها گردد؛ لذا این قسمتتری تقسیم میهای کوتاهها به قسمتبر آن در این مداخله متن

تهدیدآمیز خواهند بود. تکالیف و متون آموز با ناتوانی یادگیری ویژه کمتر برای دانش

                                                           
1. Cologon, Cupples and Wyver 

2. O'Rourke, Olshtroon and O'Halloran 

3. Vernon-Feagans, bratsch-Hines, Varghese, bean and Hedrick 

4. Vernon-Feagans, Kainz, Hedrick, Ginsberg and Amendum 
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دهند تنها روی یک آموزان اجازه میتقطیع شده چون کوتاه و قابل کنترل هستند، به دانش
ها توجهی نداشته باشند. بنابراین با کمک اصل از متن تمرکز کنند و موقتاً به دیگر قسمت

گردد بلکه موجب میشود، های آنان جهت داده میاین مداخله، نه تنها به فعالیت
آموزان احساس کنند نسبت به تکلیف تسلط بیشتری دارند و در نتیجه از میزان دانش

 اضطراب خود بکاهند.
آموزان در فهم دانش هرگاهتوان گفت میحاضر نتایج  برای  تبیین دیگریک در 

ز ادامه کلمات نوشته شده روی یک برگه و پاسخ دادن به سؤاالت آن ناتوان باشند، اغلب ا
آموزان شود دانشکشند. این موضوع باعث میفعالیت دست کشیده و خود را کنار می

رود را انجام دهند. در همین احساس کنند دیگر قادر نخواهند بود آنچه از آنان انتظار می
داند. بلکه سعی دارد ی هدفمند خواندن گام اول را آموزش یک مهارت نمیرابطه مداخله

. در این مداخله، نه تنها شروع کنددر قالب یک فعالیت سرگرم کننده آن مهارت را 
نیز درگیر جسمی  صورتبهشوند، بلکه آموزان از لحاظ ذهنی با یک مسأله روبرو میدانش
گر را (. عالوه بر آن، مربی در تمامی مراحل نقش هدایت1014 یزون،و س یزون)س هستند

آموز ارتباطی و سؤاالت خواسته شده از دانش کند میان متنبر عهده داشته و سعی می
پرسد. به گوید، بعد سؤال را میفیزیکی ایجاد نماید. در این مداخله، مربی ابتدا پاسخ را می

خواهد این پاسخ را در داخل متن بیابد. آموز از او میی پاسخ به دانشعبارتی با ارائه
های کوچک، همکاری و اد گروهی هدفمند خواندن سعی دارد با ایجهمچنین مداخله

آموزان را بهبود بخشد تا از این طریق، هم احساس امنیت را در آنان باال تعاون میان دانش
و  یزون)س شان را با تشریک مساعی، افزایش دهدهای درک مطلبیببرد و هم مهارت

 (.1014 یزون،س
ی هدفمند خواندن توان به این موضوع اشاره کرد که مداخلهتبیین دیگر مییک در 

های درک مطلبی را در نظر دارد. در این مداخله هم بر نوع کلمات و سطح تمامی مهارت
از قبیل کلمات تک هجایی یا چندهجایی یا استفاده از کلمات مرتبط با سطح )دشواریشان 

، پیام مایهدرونتر متون )اهداف، های انتزاعیجنبهشود و هم بر آموز( توجه میدانش
هایی که این سازی از یک متن( تأکید دارد. از دیگر جنبهگیری و خالصهاخالقی، نتیجه

اهمیت و کلیدی  ها و جزئیات باآموز به قسمتپردازد، جلب توجه دانشمداخله به آن می
چرایی یک داستان یا یک نوشته، ها و یک متن از قبیل محل و مکان، اشخاص، موقعیت
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یابند، جستجوی توجه به اتفاقات و جریاناتی که از ابتدا، میانه تا پایان داستان ادامه می
، زیرا، به خاطر کهچونی علت و معلولی دارند )کلماتی مانند کلمات کلیدی که رابطه
دا، بعد انتها، بعد از آنکه( کنند )اول، دوم، ابترا بیان می یدادهارواینکه(، یا توالی و ترتیب 

پردازند )مانند، مثل، شبیه، های مطرح شده در متن میها و تفاوتی شباهتو یا به مقایسه
کلمات کلیدی در نظر گرفته و  عنوانبهآموز این کلمات را برعکس(، است. بنابراین دانش

ن، چون در این برد. عالوه بر آها مهارت خود را در درک یک متن باال میبا کمک آن
ی هدفمند توان مداخلهآموز با امر خواندن درگیر است، میمداخله تمام حواس دانش

در جریان این مداخله،  چراکهچندحسی قلمداد کرد. های همداخل از ییخواندن را جز
ها را آموز، باید خوب گوش دهد، خوب نگاه کند، نکات و جزئیات مهم را بیابد، آندانش

ورزی که دارد به هم ربط دهد و حتی در جاهایی نقش آن را های دستدر قالب فعالیت
ی متن ی انتزاعآموز درگیر بوده و همین موضوع از جنبهبازی کند. بنابراین تمام بدن دانش

 نماید.تر میکاسته و مطلب را عینی
توجه به  با خواندن هدفمند یمداخله که کرد بیان چنیناین توانمی آخر تبیین در
روند موفقیت دارد  سعی یداری،درک مطلب شن عملکردهمچون  نیازییشپ عوامل
 و لرواگ چراکه. تسهیل نماید یدرک مطلب خواندار یآموزان را در زمینهدانش

 یداریمطلب شنکه درک کردند نشان خاطر پژوهشی در( 1017) مکارانه
 یندر ا آناناست.  یخواندار مطلبدرک عملکرد یرشد و توسعه یکنندهبینییشپ

 مهارتهمچون  یعوامل بهخود  یداریمطلب شندرک عملکردپژوهش نشان دادند که 
 از و است وابستهواژگان  یدستور زبان و خزانه یهامهارت ی،کالم یکارحافظه ی،استنتاج

 به توانیم درنتیجه هستند، مرتبط یزن یمطلب خوانداردرک عملکردبا  عوامل این که آنجا
 آنان مشخص پژوهشدر  یبرد. از طرف یپ یو خواندار یداریدرک مطلب شن یانارتباط م

 رواگ،)ل بود خواهد یمطلب خوانداردرک یتموجب تقو یداریشن مطلبدرک که شد
و  یتدارد با تقو سعیمقوله،  ینضمن توجه به ا یز،هدفمند خواندن ن ی(. مداخله1017

 ی همچونمختلف هایروش یقطر ازآموزان، دانش یداریشنمطلب بهبود عملکرد درک
 در های استداللی و استنتاجی،و بهبود مهارت دانش واژگانیارتقای  گوش دادن فعال،

مداخله،  ینگام بردارد. در واقع، ا یمطلب خواندارعملکرد درک تقویتجهت 
آموزان ارائه به دانش یداریشن هاییندخود را ابتدا در قالب فرا یمطلبدرک یراهبردها
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 مطلبدرک یتتقو بر ،زمینه این در آموزاندانش موفقیت بهو سپس با توجه  دهدیم
 .کندمی تأکید خوانداری

ی سوم دبستان دبستانی تا پایهی هدفمند خواندن برای کودکان پیشاز آنجا که مداخله
ی سوم ابتدایی مدارس آموزان پسر پایهطراحی شده است و در پژوهش حاضر، تنها دانش

ها از نظر شهر درچه مورد بررسی قرار گرفتند، بنابراین در تعمیم نتایج آن به دیگر گروه
های ی تحصیلی، بایستی احتیاط کرد. از دیگر محدودیتنسیت و پایهی تحصیلی، جمنطقه

توان به عدم استفاده از آزمون پیگیری اشاره نمود. با توجه به اینکه وجود پژوهش می
های پیگیری شاخص مناسبی در خصوص تداوم تأثیرات درمانی است، لذا استفاده آزمون

آموزان، پیشنهاد ی تداوم بهبودی دانشاز این آزمون برای بررسی نقاط قوت و ارزیاب
 سایرآموزان های آموزشی متناسب با دانشعالوه بر آن، عدم وجود برنامهگردد. می

های مربوط به رویکرد پاسخ به مداخله موجب شد تا پژوهشگران، جهت شناسایی دسته
و عملکرد های اضافی از جانب معلم آموزان ناتوان یادگیری ویژه، تنها به آموزشدانش
های آتی، شود در پژوهشمطلب آنان در آزمون نما اکتفا کنند. بنابراین پیشنهاد میدرک
سازی رویکرد پاسخ به مداخله تدوین و های آموزشی مناسبی جهت تسهیل در پیادهبرنامه

توانبخشی و اختالالت ای هشود در کلینیکهمچنین پیشنهاد میمورد بررسی قرار گیرد. 
مشکالت درک مطلب کودکان با ناتوانی یادگیری  کاهشاز این روش برای  یادگیری

میان این مداخله و دیگر  ایهای آینده مقایسهعالوه بر آن، در پژوهش .شودویژه، استفاده 
قاط تمایز و پردازند، صورت گیرد و ندرک مطلب می عملکردکه به  هاییهمداخل

 مشخص شود. هاهی این مداخلبرجسته

 منابع
(. تدوین برنامه آموزش 1365بناب، ب. )ایمانی، م؛ علیزاده، ح؛ کاظمی، ف و غباری

آموزان با مسأله ریاضی در دانشهای حلمستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت
 .1-16(، 14)9 فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی،اختالل یادگیری ویژه. 

های (. اثربخشی روش1363باباپورخیرالدین، ج؛ پورشریفی، ح و حامدی، ز. )
ی مجلهآموزان نارساخوان تحولی. نوروسایکولوژیکی در افزایش درک مطلب دانش

 .100-110(، 1)4 های یادگیری،ناتوانی
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(. بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی 1381دوست، ح و مولوی، ح. )برزگری، ص؛ نشاط
 .300-316(، 3)7، مجله روانشناسیها بر بهبود درک مطلب. راهبرد

(. اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش 1365الحسینی، خ. )حریری، پ؛ صابری، ه و ابوالمعالی
خوانی، درک مطلب و حافظه کاری های روانشناسی بر مهارتمستقیم و آگاهی واج

ناسی افراد استثنایی، فصلنامه روانشآموزان دختر با مشکالت خواندن. در دانش
9(13 ،)81-51. 

(. بررسی اعتبار و 1365نوری، ر؛ حسنی، ج و پرهون، ه. )حسینی، م؛ مرادی، ع؛ کرمی
 های علوم شناختی،فصلنامه تازهروایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی )نما(. 

18(1 ،)34-13. 
ح نارساخوانی دیویس (. اثربخشی روش تصحی1361حیدری، ط؛ امیری، ش و مولوی، ح. )

-58(، 11)1، شناسی کاربردیی روانمجلهبر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان. 
41. 

(. مقایسۀ 1365پور، ل. )الهخانجانی، ز؛ مهدویان، ه؛ احمدی، پ؛ هاشمی، ت و فتح
خوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختالل اثربخشی روش پس

 .117-147(، 8)1، وانشناسی افراد استثناییفصلنامه رنارساخوانی. 
ی اثربخشی آموزش اسنادی و (. مقایسه1389دهقانی، م؛ امیری، ش و مولوی، ح. )

آموزان نارساخوان اسنادی بر درک مطلب دانش-آموزش راهبردهای فراشناختی
 .407-414(، 4)7، ی کودکان استثناییپژوهش در حیطهدختر. 

ی روانپزشکی: علوم خالصه(. 1015ونیز، پ. )سادوک، ب؛ سادوک، و و ر
(. جلد سوم، چاپ اول. 1365ی فرزین رضاعی. ). ترجمهرفتاری/روانپزشکی بالینی

 اصفهان، انتشارات ارجمند.
(. بررسی تأثیر آموزش یادگیری 1386قوام، ص و فرخی، ن. )سیفی، س؛ ابراهیمی

ی فصلنامهسوم ابتدایی. آموزان مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش
 .45-90(، 6)34 های آموزشی،نوآوری

(. تأثیر انسجام متن در 1361قوام، ص. )شکیبا، الف؛ سیف، ع؛ اسدزاده، ح و ابراهیمی
آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد مطلب دانشسطح خرد و کالن بر بهبود درک

 .33-59(، 6)3فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، نسبت به موضوع. 
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(. تأثیر آموزش 1361زاده، س؛ بخشی، ج و پیرزادی، ح. )بناب، ب؛ افروز، غ؛ حسنغباری
راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خودنظارتی بر درک مطلب دانش آموزان 

 .77-67(، 1)1های یادگیری، ی ناتوانیمجلهبا مشکالت خواندن. 
آزمون خواندن و (. 1387زردخانه، س و زاهدیان، ح. )نوری، ر؛ مرادی، ع؛ اکبریکرمی

 چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم.نارساخوانی )نما(. 

ی مبتنی بر (. اثربخشی برنامه1364آباد، ع. )چمنکالنی، س؛ اصغری نکاح، م و غنایی
شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب نافزاری با رویکرد زباهای نرمبازی

 .99-84(، 4)4های یادگیری، ی ناتوانیمجلهآموزان با اختالل خواندن. دانش
. چاپ دوم. تهران، DSM-5روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس (. 1364گنجی، م. )

 انتشارات ساواالن.
خشی تقویت (. اثرب1365معظمی گودرزی، س؛ فرخی، ن؛ گودرزی، ک و نظری، م. )

آموزان کاری با استفاده از رایانه بر عملکرد خواندن و درک مطلب دانش حافظه
 .108-111(، 3)5 های یادگیری،ی ناتوانیمجلهنارساخوان. 

های یادگیری اختالل(. 1005هاالهان، د؛ لوید، ج؛ کافمن، ج؛ ویس، م و مارتینز، الف ا. )
ی حمید علیزاده، قربان همتی علمدارلو، ترجمه ها و تدریس مؤثر(.یژگیو )مبانی،

 (. چاپ چهارم. تهران، نشر ارسباران.1361دهنوی و ستاره شجاعی. )صدیقه رضایی
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