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 6/4/1400تجدیدنظر:                            28/12/1399تاریخ دریافت: 
 8/6/1401پذیرش نهایی: 

 ه دچکی
ت  هدف: پژوهش  اين    حركتي   -ديداری  روش  اثربخشي  عیینهدف 
  . خواندن است  مشکل   دارای  آموزاندانش  خواندن   های مهارت  بر  كپارت 
  با   بالیني-زمايشيآشبه  پژوهش  طرح  نظر  از  پژوهش  :روش
  بین   از ها  آزمودني.  است  گیریپي  و  زمونآپس-زمونآپیش
مركز   به  كهاند  شده  بانتخا   خواندن  اختالل  دارای  موزانآدانش   دو 

بودند شد  داده   ارجاع   رفسنجان  شهرخصوصي    يادگیری   اختالل   ه 
به حاضر  نمونه  پژوهش  از  نفر  ده  روی  و  موردی  مطالعه  صورت 

آزمودنيدر است.  شده  انجام    يک   هفته  هر)  جلسه  ده  درها  دسترس 
ديداری  (  جلسه  روش  مبنای  كپارت    –بر  قرار  حركتي  مداخله  مورد 
خواندن    .دان گرفته مهارت  ارزيابي  و  از  برای  ترجمه  نسخۀ 

خواندن  هپرسشنامشده  سازیمتناسب گلینگهام   ارزيابي    اورتون 
  صدای   زمون آپیش  در   میانگین   بیشترين:  هایافته  . ه استاستفاده شد 

ثبت شده    00/۲۳  صدا بي  حروف  آزمون پیش  در   و  40/۳7  الفبا   حروف
در    و  70/۳9  الفبا   حروف  یصدا  زمون آپس  در  میانگین   است. بیشترين 

بیشترين    ۶0/۲۳  الفبا   حروف   نام   آزمون پس است.  شده  گزارش 
میانگین    و   00/40  الفبا   حروف   صدای   گیریپي  در   میانگین  بیشترين 

است  ثبت  90/۲4  الفبا  حروف  نام گیریپيدر   كه  حاليدر  شده 
پیشبه  میانگین   كمترين در  پسترتیب  و  آزمون،    گیری پيآزمون 

  ، 1/ ۸0)  پسوندها  و(  10/۲  ، 1/۲،  ۲0/0)   قافیه  تشخیص  به  متعلق
  ۀ مرحل  سه  در  افراد  هاینمره  آزمون   منظور  به  .استبوده  (  ۳0/۲  ،00/۲

  ويلک  المبدای  ۀ متغیرچند آزمون  از   گیریپي و  آزمون پس آزمون،پیش
استشد   استفاده    ۀ نمر  كه   دهدمي  نشان  متغیرهچند  آزمون   نتايج.  ه 

  صداها   باقیمانده  حروف  صدای  دنیمنا  و  پاياني  صدای  حذف
(0/05≥α   (pvalue=0/035,0/05)  (1)ها  كلمه  خواندن  و≥α 

(pvalue=0/037,   0/05)مركب    لغات  و≥α  (pvalue=0/001,  
  در   .داشتند  داریامعن  اختالف  هم  با  زمان  سه  هر  در  هاآزمودني  نبی  در
گروهي  ندروآثار  بررسي    در  .است  نشده  تأيید  اثربخشي  هامقیاس  ۀبقی

الفبا صداردار خرده معنادا   در  مقیاس حروف  مرحله  )سه    ( α≤  0۲/0ر 

مشکالت    بهبود   در  كپارت  حركتي  -ديداری  روش   : گیرینتیجه  .شد
حذف  مانند    خواندن  هایمهارت  رخي سطوحب   در  موزانآنشا د  خواندن

لغات   وها كلمهخواندن  ،حروف باقیماندۀ صداهانامیدن   صدای پاياني و
 است. بوده   شخبثر امركب 

کلیدی:  واژه  برناممشکالت  های  اورتون  ۀخواندن،    ارزيابي 

 . حركتي كپارت  -گیلینگهام، روش ديداری
_________________________________________ 

 ،اهواز دواح ،ستثنايياروانشناسي و آموزش كودكان   ه دانشجوی دكتری،گرو .  1

 ن ايرا ،اهواز ،اسالمي دآزا  ه دانشگا

ن۲ گرو ه ويسند.  استاديار،   :  دآزا ه دانشگا ،اهواز دواح ،يروانشناس ه مسئول 

 ن ايرا ،اهواز ،اسالمي

مطالعات   ه پژوهشگا  ،استثنايي  ن كودكاۀ  دپژوهشک يزبانشناس  ر استاديا.  ۳

 ن ايرا ،تهران ،وزشيمآ یريز برنامه و شپژوه نسازما ،پرورش آموزش و

 نايرا ،اهواز ،اسالمي دآزا ه دانشگا ،اهواز دواح ،يروانشناس ه رو گدانشیار، . 4
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Abstract 
Objective: This research was aimed to determine 
the effectiveness of Kephart's visual-motor method 
on the reading difficulties of students with reading 
disabilities. Method: The design of the study was 
clinical-trial with pre-test, post-test and follow-up. 
The subjects were selected among the students with 
reading difficulties referred to two private centers 
for learning disorders in Rafsanjan. In this case 
study, 10 students were selected through 
convenience sampling. The intervention program 
was designed based on Kephart's visual-motor 
method and was practiced for 10 weeks (one 
session each week). Reading assessment 
questionnaire was used to assess the subjects’ 
reading skills. Results: The highest means in the 
pre-test were related to the sound of the alphabet 
letters (37.40) and the silent letters (23.00). The 
highest means in the post-test were related to the 
sound of the alphabet letters (39.70) and the name 
of the alphabet letters (23.60). In follow-up, the 
highest means were related to the sound of the 
alphabet letters (40/00) and the  alphabet names 
(24/90). The lowest averages in pre-test, post-test 
and follow-up belonged to rhyme detection (0/20, 
2.1 and 2.10, respectively) and suffixes (1.80, 2.00 
and 2.30, respectively). Wilk’s lambda multivariate 
test showed (P-value = 0/035, α≤ 0/05) for 
removing the final sound and naming the sound of 
the remaining letters, (P-value=0/037, α≤0/05) for 
reading the words (1) and (P-value=0/001, α≤0/05) 
for the compound words, revealing a significant 
difference between the subjects in pre-test, post-
test, and follow-up. The effectiveness was not 
confirmed in other scales. In the study of intra-
group effects, the subscale of the vowel alphabet 
(α≤  0/02) was significant in all the three stages. 
Conclusion: Kephart's visual-motor method was 
effective in improving the reading disorders in 
students with reading disability in some levels of 
reading skills such as dropping the last sound, word 
reading, and vowel combinations. 
 
Keywords: Reading disabilities, Everton-
Gillingham assessment program, Kephart's visual-
motor method 
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   مقدمه

در   مشکالتي   كه   آموزانيدانش  گذشته   های دهه  در

توجه   مورد  دارند،  آموزشگاهي  های فعالیت  يادگیری

از   پژوهشگران  و   مربیان  والدين،.  اندشده  واقع   زيادی 

بعضي   سردرگمي  شاهد  دبستانيپیش  ۀدور  آغاز  همان

خواندن،   های مهارت  يادگیری   در   آموزان دانش  از

به    دلیل   همین   به  . هستند  رياضي   و  نوشتن پرداختن 

 است  برخوردار  ويژه  اهمیتي   از  يادگیری  اختالل

يادگیری    اختالل(.  1۳9۲  عاشوری،  و  آبکنارجلیل)

ها زبان  در  و  مدرسه  سن  كودكان  درصد  15-5  در  ويژه

عملکردی   هایحوزه  تمام  در  مختلف   هایفرهنگ   و

دو پول،  )  است  رياضیات شايع   و  نوشتن  خواندن،  مانند

الرسيگورم و  مشکالت   شیوع  میزان(.  ۲01۳  ،لي 

فراتحلیل   در  ايران  آموزیدانش  جمعیت  در  خواندن

 .  است شده گزارش درصد  5۸/4 (1۳۸4بهراد )

 برای   1ويژه  يادگیری  اختالل   اصطالح   از

كدام هر  كه   شود مي  استفاده  هايي اختالل  دادن پوشش

های آزمون  در  را  افراد   عملکردهای  از  يکي 

خواندن،   مثل   د، ندهمي  قرار  تأثیر   تحت  هشداستاندارد

ها ناتواني  اين   به  مبتال  آموزاندانش.  رياضیات  نوشتن،

انتظار   آنها  هوشي  سطح  و  سن  از  آنچه  از  كمتر  بسیار،

های اختالل  به  مبتال  افراد .  شوندمي  موفق  ،رودمي

و   ديداری  ادراک  اطالعات،  تنظیم  در  يادگیری

آموزان دانش.  رنددا  نقص  توجه  و  حافظه   شنیداری،

طور  به  ويژه  هایكمک   بدون  ها،ناتواني  اين  به  مبتال

اعضای   و   دوستان  ؛كنندمي  عمل  ضعیف   معمول

و   نفس   عزت  نتیجهدر  و   دانندمي  ناتوان  را  آنها  هخانواد

تحصیل   ترک  همچنین،.  است  پايین  بسیار  آنها  ۀانگیز

و   است  بیشتر   يادگیری   اختالل   به  مبتال   كودكان  در

دچار   نیز  خود  اجتماعي  و  شغلي  عملکرد  در  افراد  اين

راهنمای  شوندمي  مشکل  و  .  آماری  تشخیصي 

رواني اختالل چهارم )  های  طبقۀ    4(ويرايش  در 

را مطرح    های يادگیری ويژه سه اختالل فرعياختالل

نارساخومي شامل  كه  و  كند  نارسانويسي  اني، 

، ولي در ويرايش پنجم اين راهنما نارسايي استحساب

كه )   رياضي   اختالل  و  نوشتن   اختالل  خواندن،  اختالل

محسوب   مجزا  و  مستقل  اختالل   يک   ترپیش  يک هر 

مختلفويژگي  عنوان به  اكنون   ( ندشدمي يک  های 

شمار  ب  اختالل در  شاخص.  دنآيميه  اختالل  های 

ها؛  كلمه  خواندن  صحیح  خواندن را در سه موضوع الف.

توان  مطلب مي  درک  خواندن؛ ج.  سیالي  و  سرعت  ب.

نشانه و  دارای  بازجست  كودک  در  زير  رفتاری  های 

مشاهده   خواندن  حوزۀ  در  ويژه  يادگیری  اختالل 

    .(1400)گنجي، شود  مي

اغلب   آموزشي  گوناگون  هایشیوه  داشتن اختیاردر

ای  مداخله  ۀبرنام  هر  اساسي   های بخش  از   يکي 

مي نمونه  ،شومحسوب  های روش  از  استفاده  برای 

يکي   و   دشومي  كودک  عصبي   تحريک  باعث   سي چندح

مشکالت   حل  برای  هاشیوه  كارآمدترين  از

.  دارند  خواندن  در   اختالل  كه   است  آموزانيدانش

يادگیری   تقويت  و  ترمیم   برای  متخصصان   و   مربیان

نارسانويسي،   و  نارساخواني  اشکاالت  دارای  كودكان

اند كرده  پیشنهاد  را  مختلف  حواس  تحريک   از  استفاده

پور، الهفتح  و   هاشمي  احمدی،   مهدويان،  خانجاني، )

شنیدن حرف    از   است   عبارت  چندحسي  ۀشیو  (.1۳91

كلمه،   نوشتاری  كردن دنباليا  ،  دست   با  آن   شکل 

. گفتن نام حرف يا كلمه همراه با ديدن تصويری از آن

به   مبتال   كودک   آموزش  كه   كند مي  كمک  روش   اين

رويکرد .  شودانجام    مؤثرتری  ۀگون  به   يادگیری  اختالل

اطالعات   اگر   كه   است   استوار   فرض   اين   بر  چندحسي 

شود،   دريافت   حس   چند  راه   از   حس   يک  جای   به

شبیلو،  )  شودمي  تسهیل  آموزدانش  برای  يادگیری

   .(۲01۸میرنسب و میرمحمود، 

از   واكت   .است  چندحسي   ۀشیو  يکواكت،    روش

،  ۶شنیداری،  5ديداری  های كلمهانگلیسي    اول  حروف

آن   از   منظور   و  است   شده  ساخته   ۸بساوايي  و   7حركتي

طور  به  فعالیت   اين   در  . است  حواس  اين   تحريک 

را   حرفي   يا   كلمه   شودمي  خواسته   موزآدانش  از   معمول

صورتي  به  سانتیمتر  ۲5  در  10  ابعاد  با  ایورقه  روی  كه

وقتي   . كند  ردگیری   است،  شده   چاپ   يا   نوشته درشت  
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  كاغذ   با  انگشتش  ،كندمي  ردگیری  را  كلمه  آموزدانش

  و   بساوايي   حساسیت  افزايش  برای.  كندمي  پیدا   تماس

  بر   شدهنوشته  حروف  از  ردگیری   برای  توانمي  حركتي

  انگشت   يا   رس   خاک   يا   شن   سیني   سمباده،   كاغذ

  ۀ كلم  روش  در اين   آموزدانش.  برد  سود   رنگ   به  غشتهآ

  كلمه   تلفظ  زمان  را  معلم  صدای  ؛دبین مي  را  نظرمورد

  خودش   صدای   ؛ دگويمي  را   كلمه   آن  خودش   ؛ شنودمي

  خود   های ماهیچه  حركت  ؛دشنومي  كلمه  تلفظ  زمان  را

  نوک   زيرسطح    ؛كندمي  حس  كلمه   ردگیریدر    را

  زمان را    خود  دست  حركت  ؛كندمي  حس  را  انگشتش

  صدای كلمه،    ردگیری   با   همراه   و   د بینمي  ردگیری 

 .  (19۸9لرنر، ) شنودمي كلمهبرای گفتن  را خود

  مشکالت   با   كودكان  آموزش  برای  ديگر  رويکرد

  اين   طرفداران .  است  حركتي  -ديداری  روش   يادگیری

كپارت،  )  روش و  لهتنیان    معتقدند (  1955استراوس، 

  فرايندهای   و  است  يادگیری  مبدأ  حركتي   يادگیریِ  كه

  و   حركتي   سیستم  مناسب  رشد   از   پس   تر عالي  ذهني 

  به   اين دو  میان  ارتباطي   پیوندهای  همچنین  و   ديداری

 (.  1۳9۶ نادری، و  نراقي سیف )  آيدمي وجود

  ديداری   آموزش  تأثیر  نشانگر  پیشین   هایيافته

  ناندكونکار   و  مهتا.  است   حركتي  يادگیری  روی

  روش   كه   رسیدند   نتیجه  اين   به  پژوهشي   در (  ۲019)

  و   خواندن  مهارت   بهبود  موجب  حركتي   -ادراكي 

  در .  شودمي  ننوشت  مشکالت  دارای  كودكان  در  نوشتن

  گفتار،   حركتي   يادگیری  و  حركتي   اندام   كنترل   ۀ مطالع

  و   نسیر  لمیتي،  و(  ۲01۳)  آستری  و  وحدت  داريني،

بر    ديداری  آموزش  كه  دادند  نشان (  ۲01۲)  ستریاُ

 .  گذاردتأثیر مي حركتي يادگیری  سرعت و میزان

(  ۲01۲)  گريبل   و   چاين   ماكر،   كیست   نگ،وُ

  میزان ،  باز  عل منف   حركات  كه   دهندمي  گزارش

باز،    مهارت .  دهدمي  افزايش   را  حركتي  يادگیری

  و شرايط   محیط  آن  اجرای  در موقع  كه   است   حركتي

  اجراكننده .  است  بیني پیش  محیطي، متغیر و غیرقابل

  مهارتي، متناسب   چنین  آمیزموفقیت  اجرای   برای  بايد

كند،    عمل   محیط   هایويژگي  شيء يا تغییر  حركت  با

مهارت مثال  اتومبیل،    با   رانندگي  مثل   هاييبرای 

ضربهپیاده و    متحرک  تنیس   توپ  يک  به  زدنروی، 

همگي   گرفتن  مهارت  توپ،    به   باز   حركتي   هایجزء 

  ديداری   تحريک  توان گفت روند. بنابراين ميمي  شمار 

  و (  جنبش )  هاحركت  نفع   به  نتیجه در  يادگیری  و

انجامپژوهش  نتايج.  است  حركتي   يادگیری شده  های 

  پیشرفت   در   حركتي  -ادراكي   روش   كه  دهدمي  نشان

استکي،  )  گذاردمي  تأثیر  خواندن  مهارت  بهمرد، 

 (.1۳91عشايری و اسدپور، 

  خش بمهر  و  صالحي،  ،سوها  پناهنده  آقاجاني،

  تأثیر   بررسي  به  پژوهشي  در (  1۳99)  مرخالي 

  بهبود   بر  كپارت  حركتي -ادراكي   هایتمرين

  ذهني   نيناتوا  با  كودكان  كاری دست  های مهارت

  تحصیلي   سال   در   اردبیل  شهر   استثنايي   مدارس

  گروه  بین   كه  داد   نشان  نتايج .  پرداختند  1۳9۸-1۳99

  معناداری   تفاوت   گواه  گروه   و  حركتي -ادراكي  تمرين

 . دارد وجود

  بررسي   به(  1۳97)   مؤمني  و  رستمیان   نادری،

  عملکرد   بر  حركتي   -ادراكي  هایمهارت  اثربخشي

  اختالل   دارای   آموزانانشد  رياضي   و   نوشتن  خواندن،

  ها داده  تحلیل   از   حاصل   نتايج .  پرداختند  ويژه   يادگیری

  حركتي   -اداركي  های مهارت  آموزش  دهد كه مي  نشان 

  آموزان دانش  رياضي  و  نوشتن  خواندن،  هایمهارت  بر

.  است  داشته  تأثیر  ويژه  يادگیری  اختالل  دارای

  به   يحركت   -ادراكي   هایمهارت  آموزش   ارائۀ  نتیجه، در

  تواند مي  ، دارند  ويژه  يادگیری  اختالل   كه   آموزانيدانش

  خواندن،   هایمهارت  در   را  آنها  تحصیلي  عملکرد 

   .بخشد بهبود رياضي  و نوشتن

  انتظار كوچک   و   استکي  زادخوت،  پژوهش  نتايج 

  آموزش  روش   تلفیق   اثربخشي   عنوان  با(  1۳95)

  اختالل   عاليم  بر  حسي  يکپارچگي  و  چندحسي 

  نشان   ابتدايي  ۀ دور  آموزاندانش  شتننو  و  خواندن

كه  مي   و   خواندن  آزمونپس  هاینمره  میانگیندهد 

  های هنمر  میانگین  از  بیشتر   آزمايش  گروه  نوشتن

. است  گواه  گروه  نوشتن  و  خواندن  آزمونپس
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  وضوح به  پژوهش  در   آمدهدستبه  هایيافته  مجموعدر

مي   آموزش   تلفیقي  ۀبرنام  كارگیریبه  كه  دهدنشان 

  بهبود   بر  حسي  يکپارچگي  هایتمرين  و  چندحسي 

  خطاهای   كاهش   و  متن  درک)  خواندن   اختالل  عاليم

  ۀ حافظ  شنیداری،  ۀحافظ)  نوشتن  اختالل   و(  خواندن

  مشکالت   و  دقت  شنیداری،  حساسیت  ديداری،

  داشته   تأثیر  آزمايش   گروه  آموزاندانش(  آموزشي

 .است

اثربخشي   بررسي  به  پژوهش  اين  مبتني  در  روش 

ديداریب شواهد  كپارت    –ر  مشکالت  حركتي  روی 

مي پرداخته   روش  ای مداخله برنامهشود.  خواندن 

ادراک   هایمهارت تقويت هدف با حركتي  -ديداری 

 هایمهارت روی هاآزمودني و تمركز حركتي -ديداری

حركتي،  حركتي،  و درشت حركات هماهنگي 

اختالل   منظوربه حركتي-شناختي فرايندهای بهبود 

شد.خوا انجام   تحول تئوری اساسبر برنامه اين ندن 

است   شده ( تنظیم19۶4كپارت ) نويل حركتي ادراكي 

ترائونر،   و  تانسند  زينني،  چوكوسکي،  (. ۲014)میلر، 

خواندن ارزيابي  پرسشنامه  از  خواندن  سنجش    9برای 

 گیلینگهام استفاده شده است.-اورتون 

 روش 

طرح   يک  و  كاربردی  نوع  از  حاضر  پژوهش 

پیششبه نوع  از  و پس  -آزمونآزمايشي    آزمون 

ديداری   است  گیریپي روش  از  آن  در  حركتي    -كه 

است.  كپارت شده  موردی    استفاده  مطالعه  اين  در 

عنوان  و مشکل خواندن بهمستقل  متغیر  روش كپارت  

در وابسته  شده    متغیر  گرفته   ۀمرحل  است.نظر 

جرا  آزمون ايک ماه پس از اتمام پسآن نیز    گیریپي

است خواندن    .شده  آزمون  اجرای  و  وسیله  به مداخله 

 نويسنده اول مقاله انجام شده است. 

نمونه روش  و  نمونه    جامعه   گیری:جامعه، 

 به  كهبود    آموزانيدانشنفر از    ۲۸5  شامل  شده مطالعه

  داده   ارجاع  رفسنجان  در  يادگیری  ويژه  مشکالت  مراكز

آزمون  .بودند  شده به  توجه  و سنجهبا  در  ها  كه  هايي 

مي استفاده    مشکل   دارایآموز  دانش  ۶5شود،  مراكز 

به  شدند  داده  تشخیص  نوشتن   و  خواندن توجه  با   .

محدوديت و  كرونا  شیوع  برنامه  دوره  اجرای  های 

از    10  ای،مداخله مشکالت  دانشنفر  دارای  آموزان 

  از  .شدند  انتخاب دسترسدر  شکل  به  خواندن و نوشتن

  سوم   تا  اول  پايه   كنندگان جعهمرا  بیشترين  كه  نجاآ

  . است  شده  انتخاب  نهاآ  بین   از  نمونه  بودند،   ابتدايي
   .شوددر ادامه معرفي ميمعیارهای ورود و خروج 

مطالعه: به  ورود  در    معیارهای  تحصیل  به  اشتغال 

با   يادگیری  ويژه  اختالل  تشخیص  ابتدايي،  دوره 

هوش خواندن،  باالی  اسپسیفاير  با    ۸5بهر  )ارزيابي 

نسخه   وكسلر  نداشتن    4آزمون  تهران(،  دانشگاه  تراز 

مشکل نداشتن  بینايي،  نداشتن  شنوا  مشکل  يي، 

وجود–  ي جسم  مشکل  اختالل    نداشتنحركتي، 

همزمان به جهت اختالل    یدارو  نکردنمصرف،  همبود

 .يگرد

مطالعه: از  خروج  شركت    نکردنپذيرش  معیارهای 

از   يکي  در  غیبت  پژوهش،  طرح  های  جلسهدر 

شركتداخلهم تقويتي  ركالسد  نکردن ای،  های 

 آموزشي مدارس 
آماده از  بعد  كرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  شدن  با 

)دی ارزيابي  نمونه،  برنامه  حجم  بررسي  تا  و  ماه( 

بازگشايي  با  شد.  غیرحضوری  مراكز    دوباره  مدارس 

يادگیری   بايد  برای  مشکالت  نمونه  حجم  افزايش 

نمونه تشخیص  بیشتمنتظر  ميهای  با  ر  كه  شديم 

تعداد   همین  خروج  برای  به    10نگراني  تصمیم  نفر 

به روش   بهبود درمان  و مداخله  ارزيابي  برنامه  اجرای 

 حركتي كپارت گرفته شد.   -ديداری 
 گیلینگهام -اورتون ارزيابي خواندن هپرسشنام: ابزار

شامل   خواندن  ارزيابي  عنوان  با  پرسشنامه    ۲۸اين 

است.خرده اين    مقیاس  های  مقیاس  ، پرسشنامهدر 

  هايي صورت)   پاياني   هایخوشه  همخواني  هایتركیب

تركیب  ( «داشت»   مانند   های خوشه  همخواني  های و 

گويه و بقیۀ    ۲0گويه و لغات مركب    ۳۶دارای    پاياني 

  تمام آزمون هر  دارد. درگويه را   10ها هر كدام مقیاس

ر اگآزمون،  خردهاجرای هر  زمان  گويه يک امتیاز دارد.  
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آن   انجام  گرفت،  صفر  را  متوالي  گويۀ  چهار  كودک 

شروع  شود،  ميمتوقف   را  بعدی  مقیاس  آزمونگر 

خردهمي هر  نمرۀ  پايان  در  بهكند.  صورت  آزمون 

گويه كل  از  ميكسری  داده  نشان  مثال  شود،  ها  برای 

مقیاس   فرد  پسوندها،  در  داشته    5اگر  صحیح  پاسخ 

به او  نمرۀ  دا  10/5صورت  باشد،  مينشان  و  ده  شود 

خرده هر  برای  پیشرفت  به  میزان  و  جداگانه  آزمون 

بیان مي نمرۀ كل  شکل درصدی  اين پرسشنامه  شود. 

آزمون با  خرده  ۲1  شدهسازیمتناسب  پرسشنامه  .ندارد

در   صداها  تشخیص  الفبا،  حروف  نظیر  موضوعاتي 

جايگاهجايگاه در  صداها  حذف  مختلف،  های  های 

بخش تركیبمختلف،  كلمه  كردن،  ساختار  و  كردن 

 دارد.  

خواندن  گويهآغاز  در  :  ييروا سنجش  آزمون  های 

به  -اورتون توجه  با  سپس  و  شد  ترجمه  گیلینگهام 

كتاب خردهمحتوای  دبستان  فارسي  های  آزمونهای 

فارسي   مختلف زبان  نهايت  . درندسازی شدمتناسب  با 

نفر  روايي در اختیار هفت    تأيیدشده برای  آزمون تهیه

شهر رفسنجان    ی ریادگيرمانگران مراكز مشکالت  د  از

م   ک ي  و سپس    يشناسزبان  تخصصنفر  گرفت.  قرار 

گويههای  نکته در  متخصصان  مدنظر  های  اصالحي 

شد اعمال  درمختلف    تأيید به    آزمونروايي    نهايت. 

در مرحله بعد مقدار آلفای كرونباخ  .  رسیدمتخصصان  

 های مختلف محاسبه شد. آزمونبرای خرده

داده تحلیل  داده  ها:روش  تحلیل  از  ها  قبل 

نرمالفرضپیش ودادهبودن  های  همگني    ها 

خردههاواريانس   پژوهش   در   .شدبررسي    هاآزمونی 

  آزمون   از  متغیرها  بودننرمال  بررسي  برای  حاضر

  استفاده   كشیدگي  و  چولگي  ضرايب  و  ويلک   شاپیرو

  و   -۳  ز ا  معنادار  يا+  ۳  از   تربزرگ  چولگي  با   توزيع.  شد

  توزيع   از  -10  از  معنادار  يا+  10  از  بیش  كشیدگي

بین   در  .دارد  فاصله  بسیار  نرمال   اين پژوهش چولگي 

  . بوده است  -۶۶/1+ و  4۶/9و كشیدگي بین    ±  50/1

اجرا مرحلۀ  سه  هر  خردهداده  ، در    در ها  آزمونهای 

)  نرمال  ويلک   رویشاپ  آزمون نشد    ( α≥  005/0برآورد 

كولي  (  0.05) اسمیرنولوآزمون    بیشتر   در  فموگرف 

 (.  α≤05/0) ه استرا نرمال دانست ها موارد داده

ماچلي كرويت    های نمره  آزمون  منظوربه  :آزمون 

  گیری پي  و  آزمونپس  آزمون، پیش  مرحله  سه  در  افراد

  . شد  استفاده  زويلک  المبدای  ۀمتغیر  چند  آزمون  از

چند   آزمون   نتايج    كه   دهد مي  نشان   متغیره  تحلیل 

  حروف   صدای  نامیدن،    پاياني  صدای  ذفح  نمرۀ

 خواندن   ،(=α ≥ 0/0۳5pvalue)  صداها  هباقیماند

 ≤  α)   مركب  و لغات(  =α ≥0/0۳7  pvalue  )  1ها  كلمه

  001   /pvalue=  )سه   هر  درها،  آزمودني  بین  در  

داشته  معنا  اختالف  هم  با  مرحله بقیۀ   است.دار    در 

استفاده  اثربخشي  هامقیاس   شده ن  تأيید  شدهروش 

حالت    .است سه  در  آموزش  ديگر،  عبارت  به 

پسپیش و  آزمون،  نداشته  تأثیر  گیریپيآزمون  ی 

نشان  (  α  ≤05/0)داری  معناتغییر  امتیازها  و  است  

 دهند. نمي

 هایافته 

به بررسي میانگین و  نخست :  الف. بررسي توصیفي

های مختلف خواندن  آزمونانحراف استاندارد خرده

 .  (1دول )ج  شودپرداخته مي

 خواندن  هایآزمونخرده استاندارد انحراف و میانگین سیربر  1 جدول

 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

 گیریپی آزمونپس  آزمونپیش 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

 انحراف 

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 97/0 50/5 71/1 ۶0/4 50/۲ ۶0/۳ 7۲9/0 حروف صدادار 
 1۲/59 ۳0/۲۲ ۳۳/1۲ 70/۲1 ۳۸/14 00/۲۳ 7۲9/0 11صدايحروف ب 

 ۳۳/10 90/۲4 ۳4/1۳ ۶0/۲۳ 10/15 ۲7/15 749/0 1۲حروف  نام 

 00/0 00/40 ۶۸/0 70/۳9 ۶9/۳ 40/۳7 ۶۳4/0 1۳حروف ی صدا

 95/1 40/۲ 10/۲ 00/۲ ۶1/1 ۲000/1 ۸9۶/0 14قافیه  صیتشخ
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 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

 گیریپی آزمونپس  آزمونپیش 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

 انحراف 

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 11/۲ 70/5 ۲7/۲ 50/5 40/۲ 70/4 ۶۸1/0 15قافیه  با ی باز

 ۲7/۲ ۶0/۶ ۲7/۲ ۶0/۶ 45/۲ 40/5 ۸1۶/0 1۶های كلمه بخش تعداد

 44/۲ 00/7 71/۲ 70/۶ 99/۲ 10/5 71۸/0 7صداها بیترك

 ۳5/۳ ۸0/5 ۳5/۳ ۸0/5 ۶۲/۳ ۶0/5 747/0 1۸آغازين ی صدا

 ۳4/۲ ۲0/۶ 5۸/۲ 00/۶ ۸۳/۲ ۳0/5 79۶/0 19وسط یصداها صیتشخ

 ۲9/۲ ۸0/7 54/۲ 50/7 4۶/۲ 90/۶ ۶5۶/0 ۲0پاياني یصداها صیتشخ

 59/۲ 50/۶ 59/۲ 50/۶ 45/۲ ۶0/5 71۲/0 ۲1ها كلمه ی صدا  دنینام

  حروف  یصدا  دنینام  و اول ی صدا  حذف

 ۲۲باقیمانده
۳4۸/0 40/4 75/۲ ۸0/4 14/۲ ۶0/5 71/1 

 حروف ی صدا  دنینام  وي ان يپا  ی صدا  حذف

 ۲۳باقیمانده
۶91/0 ۸0/۳ 9۶/۳ 90/4 ۳1/۳ ۶0/5 71/۲ 

 71/۲ ۶0/5 ۳1/۳ 90/4 9۶/۳ ۸0/۳ 510/0 ۲4 1 ها هكلم  خواندن 

 71/۲ 50/5 11/۳ ۸0/4 57/۳ 90/۳ 599/0 ۲ها هكلم  خواندن 

 0۳/1 ۲0/9 0۳/1 ۲0/9 4۳/۲5 70/15 51۸/0 ۳ها هكلم  خواندن 

  یهجا یدارا ایمعنيب  یهاواژه خواندن 

 ۲5بسته
7۳1/0 70/1۶ 4۳/1 ۲0/9 1۳/1 ۲0/9 1۳/1 

 1۳/1 ۲0/9 1۳/1 ۲0/9 4۳/1 50/۸ 5۲7/0    ۲۶باز  یهجا یدارا ایمعنيب  یهاواژه خواندن 

 4۲/1 ۶0/7 77/1 40/7 0۲/۲ 10/7 4۳9/0 ۲7 كردن بخش

  يان يپا   ی هاخوشه  يهمخوان   یهابیترك

 ۲۸«»داشت مانند هايي صورت
۳09/0 ۲0/۶ 0۸/10 90/۸ 1۲/10 90/۸ 17/1۲ 

 17/1۲ ۲0/1۳ 7۳/1۲ ۸0/10 90/1۳ 70/9 ۸11/0 ۲9پاياني یهاخوشه يهمخوان  یهابیترك

 ۳7/4 00/1۳ 79/5 70/11 ۸0/5 10/11 ۲۸9/0     ۳0مركب لغات

 ۳۲/۲ 50/4 01/۳ ۲0/۳ ۲9/۲ ۸0/1 ۶94/0 ۳1پیشوندها  

 5۶/1 ۳0/۲ 7۶/1 00/۲ 75/1 ۸0/1 79۳/0 ۳۲پسوندها 

 ۲9/۲ ۸0/5 45/۲ ۶0/5 4۲/۲ 10/5 790/0 ۳۳چندبخشي  هایكلمه
 

است،  نشان داده شده    1كه در جدول  گونه  همان

  صدای   به  مربوط  آزمونپیش  در  میانگین  بیشترين

بي  و   ( 40/۳7)الفبا    حروف در  (00/۲۳)صدا  حروف   ،

  حروف   نام  و  (70/۳9)الفبا    حروف  صدای  آزمونپس

در  (۶0/۲۳)الفبا   الفبا    حروف  صدای  گیری پي، 

كمترين    (90/۲4) الفبا    حروف  نام  و  (00/40) است. 

قافیه  میانگ تشخیص  به  متعلق  مرحله  سه  هر  در  ین 

(  ۳0/۲،    00/۲،  ۸0/1( و پسوندها )10/۲،  ۲0/1،0/۲)

جدول  است.   از  آماره  ۲در  برخي  توصیفي  های 

 .متغیرها آمده است
 باقیمانده حروف  صدای و نامیدن پایانی صدای حذف   –های توصیفی آماره  2  جدول

 ارانحراف معی میانگین تعداد  زمان نام متغیر

 و  پاياني صدای   حذف
 باقیمانده  حروف صدای  نامیدن 

 1۳۶/۳ 5/5 10 آزمون پیش
 94۶/۲ 7/5 10 آزمون پس
 ۶۸5/۲ 9/5 10 گیریپي

 ( 1ها )خواندن كلمه
 757/۲ 4/4 10 آزمون پیش
 15/۲ ۸/4 10 آزمون پس
 71۳/1 ۶/5 10 گیریپي

 لغات مركب 
 ۳/۲ ۸/1 10 آزمون پیش
 011/۳ ۲/۳ 10 آزمون پس
 ۳۲1/۲ 5/4 10 گیریپي
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عبارت خردهباالجدول  های  براساس  در  آزمون  ، 

نامیدن  پاياني  صدای   حذف باقیمانده    حروف  صدای  و 

آزمون و  در پس  7/5آزمون به  در پیش  5/5میانگین از  

پي  9/5 تغییر  در  كرده  گیری  در  پیدا  است. 

خواندن  خرده از  1) ها  كلمهآزمون  میانگین    ر د   4/4( 

به  پیش و  در پس  ۸/4آزمون  پي  ۶/5آزمون  گیری  در 

كردهتغییر   خرده  است.  پیدا  مركب  در  لغات  آزمون 

آزمون و  در پس  ۲/۳آزمون به  در پیش  ۸/1میانگین از  

 است. پیدا كردهگیری تغییر  در پي 5/4

كرويت به تشابه روابط بین  :  ب. بررسي استنباطي

در   مستقل  و  وابسته  تحلیل  اهآزمونمتغیرهای  ی 

متغیر  پردازديم واريانس   مقادير  آنها،  بین  روابط  اگر   .

بدهد تغییر  را  گذاشته    ، وابسته  پا  زير  كرويت  فرضیه 

تفاضل  به  ،  شودمي برای امتیازهای  عبارتي  دو جامعه 

امتیازهای  هر دو وضعیت بايد همانند واريانس تفاضل  

چه فرض  جامعه برای هر دو وضعیت ديگر باشد. چنان

كه    تكروي است  الزم  نباشد،  آزادی  های  درجهبرقرار 

تعديل    Fآمارۀ   واريانس  تحلیل  آزمون  اين  شوددر   .

آزمون   معناداری  مقدار  میزان  تغییر  به  منجر  مسئله 

چنان شد.  به  خواهد  باشد،  معنادار  ماچلي  آزمون  چه 

واريانس  معنای   ماتريس  كرويت  فرض  كه  است  آن 

نیست.ها  مشاهدهكوواريانس   ديگر    برقرار  عبارت  به 

برابر  يکديگر  با  مختلف  مراحل  اختالف  واريانس 

در الزم  صورتينیست.  نباشد،  برقرار  كرويت  فرض  كه 

آزمون از  گريناست  –هینه  و۳4گیسر–هاوسهای 

اين دو آزمون  ۳5فیلت های  درجه  استفاده شود كه در 

آمارۀ   تعديل    Fآزادی  و  ضرب  اپسیلون  ضريب  در 

بشودمي پژوهش  اين  در  برقرار  ا .  به    نبودن توجه 

( ماچلي  گرين(  α  ≥ 0/  05كرويت  آزمون  -هاوساز 

گیسر استفاده شده است. در آزمون معناداری تحلیل  

آزمون از  استفاده  با  پیاليي،  چندمتغیری  اثر  های 

و   هتلینگ  اثر  ويلکز،  خطا  تربزرگالمبدای  ريشۀ  ين 

شود كه آيا استفاده از تحلیل چندمتغیری  بررسي مي

خیر.  مجاز يا  سه    است  استبناطي  بررسي  ادامه  در 

نامیدن  پاياني  صدای  . حذف1مقیاس  خرده   صدای   و 

.  ۳و  (  )سطح يکها  كلمه. خواندن  ۲؛  باقیمانده  حروف

 .(۳)جدول   شودلغات مركب به تفصیل آورده مي

 آزمون نرمالیتي. الف

 آزمون نرمالیتی  3 جدول

 زمان متغیر
 لگی و کشیدگی وضرایب چ ویلک  –آزمون شاپیرو 

 کشیدگی  چولگی  مقدار معناداری  درجه آزادی  آماره آزمون

و   پاياني صدای   حذف

  حروف صدای   نامیدن

 باقیمانده 

 -۳۶/1 5۲7/0 11/0 10 ۸74/0 آزمون پیش

 -0۳/1 10۶/0 57۶/0 10 94۲/0 آزمون پس

 -۲۳/1 ۳4۸/0 ۲۶5/0 10 90۸/0 گیریپي

 ( 1)ها كلمهخواندن 

 -1۲/1 ۲74/0 515/0 10 9۳7/0 آزمون پیش

 -0۲4/0 741/0 449/0 10 9۳/0 آزمون پس

 40۲/0 11/1 057/0 10 ۸5/0 گیریپي

 لغات مركب 

 ۸9/1 4۶/1 0۲1/0 10 ۸1۳/0 آزمون پیش

 -091/0 ۸۲9/0 ۲0۶/0 10 ۸9۸/0 آزمون پس

 49۸/0 500/0 794/0 10 9۶1/0 گیریپي

است،  ده  شنشان داده    ۳گونه كه در جدول  همان

،  گیریپيو    آزمونپس،  آزمونپیشمرحله    سهدر  

كشیدگي   و  چولگي    آزمونخردههای  نمرهضرايب 

،  باقیمانده  حروف  صدای  و نامیدن  پاياني  صدای  حذف

در بازه مناسب قرار  ( و لغات مركب 1)ها  كلمهخواندن 

نتايج اين آزمون فرض  گرفته اند. بنابراين با استناد به 

 . (4)جدول  شود مي تأيیدها هبودن دادنرمال

 ی ریچندمتغ لیتحل ی معنادار آزمون. ب
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 )منبع اثر: زمان(  چندمتغیریآزمون معناداری تحلیل    4 جدول

 F آماره مقدار  آزمون  نام متغیر
  یآزاد درجه

 یفرض

  درجه یخطا

 ی آزاد

 مقدار

 ی معنادار
 اتا مجذور

و   پاياني صدای   حذف

  حروف صدای   نامیدن

 باقیمانده 

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 5۶۸/0 یاليي پ اثر

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 4۳۲/0 المبدا ويلکز 

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 ۳1۶/1 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 خطا 
۳1۶/1 ۲۶۳/5 ۲ ۸ 0۳5/0 5۶۸/0 

 ( 1)ها كلمهخواندن 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 5۶۲/0 اثر پیاليي 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 4۳۸/0 المبدا ويلکز 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 ۲۸۲/1 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 خطا 
۲۸۲/1 1۳/5 ۲ ۸ 0۳7/0 5۶۲/0 

 لغات مركب 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 ۸۳۸/0 اثر پیاليي 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 1۶۲/0 المبدا ويلکز 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 171/5 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 طا خ
171/5 ۶۸4/۲0 ۲ ۸ 001/0 ۸۳۸/0 

معناداری  نشان مي  4نتايج جدول   مقدار  كه  دهد 

و  آزمون هتلینگ  اثر  ويلکز،  المبدای  اثرپیاليي،  های 

حذف تربزرگ متغیرهای  برای  خطا  ريشه    صدای   ين 

نامیدن   پاياني  خواندن    حروف  صدای   و  باقیمانده، 

و    0۳7/0،  0۳5/0  ترتیب( و لغات مركب به1)ها  كلمه

از    001/0 كمتر  معنا  05/0و  بنابراين  .  استدار  و 

را مجاز    چندمتغیریقابلیت استفاده از تحلیل    بنابراين

ميمي نشان  نتايج  اين  مراحل  شمارد.  در  كه  دهد 

معناداری    گیریپيو    آزمونپس،  آزمونپیش تفاوت 

 (. 5)جدول  وجود دارد 

 ي ماچل  تيكرو آزمونج. 

 باقیمانده حروف صدای و نامیدن پایانی صدای  حذف –ماچلی ت نتایج آزمون کروی  5 جدول

 نام متغیر 
آماره  آزمون 

 ماچلی

آماره کای  

 اسکوئر 

درجه 

 آزادی 

مقدار  

معناداری 

 آزمون ماچلی

Greenhouse-

Geisser 
Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

  و نامیدن پاياني صدای   حذف

 باقیمانده   حروف صدای 
00۶/0 40۲/41 ۲ 000/0 501/0 50۲/0 5/0 

 5/0 5۶1/0 544/0 001/0 ۲ ۶09/14 1۶1/0 ( 1)ها كلمهخواندن 

 5/0 ۶15/0 5۸۲/0 00۶/0 ۲ 1۳7/10 ۲۸۲/0 لغات مركب 

، چون مقدار معناداری آزمون  5با توجه به جدول  

ماچلي متغیرهای حذف  كرويت  و    پاياني  صدای  برای 

( و  1)ها  كلمهباقیمانده، خواندن    حروف  صدای   نامیدن 

بهت  لغا و    00۶/0و    001/0،  000/0ترتیب   مركب 

از   استمعنانهايت  درو    05/0كمتر  از  نتیجه  در،  دار 

برای بررسي اثر    پس فرض كرويت تخطي شده است.  

آزمون از  هاوس  زمان  گرين    -هینه    و گیسر  -های 

 .  (۶جدول  )  كنیمفیلت استفاده مي
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 ي گروهدرونآثار  يبررس. د

 )منبع اثر: زمان( گروهیندرو آثار بررسی   6 جدول

 اتا  مجذور ی دارامعن مقدار F آماره مجذورات  نیانگیم ی آزاد درجه مجذورات  مجموع  آزمون  نام متغیر 

 صدای حذف
  و نامیدن پاياني

  حروف صدای
 باقیمانده 

برقراری فرض  
 كرويت

۸ /0 ۲ 4 /0 054 /0 94۸ /0 00۶ /0 

Greenhouse-
Geisser 

۸ /0 00۳ /1 79۸ /0 054 /0 ۸۲۲ /0 00۶ /0 

Huynh-Feldt ۸ /0 004 /1 797 /0 054 /0 ۸۲۳ /0 00۶ /0 

Lower-bound ۸ /0 1 ۸ /0 054 /0 ۸۲۲ /0 00۶ /0 

 هاهكلم خواندن
(1) 

برقراری فرض  
 كرويت

4۶7 /7 ۲ 7۳۳ /۳ 0۲ /1 ۳۸ /0 10۲ /0 

Greenhouse-
Geisser 

4۶7 /7 0۸۸ /1 ۸۶5 /۶ 0۲ /1 ۳45 /0 10۲ /0 

Huynh-Feldt 4۶7 /7 1۲۲ /1 ۶5۶ /۶ 0۲ /1 ۳47 /0 10۲ /0 

Lower-bound 4۶7 /7 1 4۶7 /7 0۲ /1 ۳۳9 /0 10۲ /0 

 مركب  لغات

برقراری فرض  
 كرويت

4۶7 /۳۶ ۲ ۲۳۳ /1۸ ۲۸7 /۶ 00۸ /0 411 /0 

Greenhouse-
Geisser 

4۶7 /۳۶ 1۶4 /1 ۳۳1 /۳1 ۲۸7 /۶ 0۲7 /0 411 /0 

Huynh-Feldt 4۶7 /۳۶ ۲۳ /1 ۶45 /۲9 ۲۸7 /۶ 0۲4 /0 411 /0 

Lower-bound 4۶7 /۳۶ 1 4۶7 /۳۶ ۲۸7 /۶ 0۳۳ /0 411 /0 

زمان  ۶جدول    براساس متغیر  اصلي  اثر  دو  ،  برای 

نامیدن  پاياني  صدای  حذف»متغیر     حروف   صدای  و 

)»و    «باقیمانده كلمات  نیست   « (1خواندن    معنادار 

هاوس   گرين  آزمون  دو  در    -هینه    و گیسر  -چون 

  صدای   و نامیدن  پاياني  صدای  برای متغیر حذففیلت  

به  ده باقیمان  حروف معنادار  از    تربزرگ  ترتیبمقدار 

)  (۸۲۳/0و    ۸۲۲/0)  05/0 خواندن  متغیر  برای  (  1و 

آمده    به دست (  ۳47/0و    ۳45/0)  05/0تر از  نیز بزرگ

كه  نتیجه مي  بنابرايناست.     حذف »امتیازهای  گیريم 

نامیدن   پاياني  صدای و    « باقیمانده  حروف  صدای  و 

( كلمات  ،  ونآزمپیشحالت    سهدر  (  1خواندن 

كند. به عبارتي زمان  تغییر نمي  گیریپيو    آزمونپس

نامیدن  پاياني  صدای  حذف»امتیازهای  در     صدای   و 

»خواندن    « باقیمانده  حروف   تأثیر («  1)ها  كلمهو 

نداشته »لغات  حاليدر  است   معناداری  متغیر  برای  كه 

است مركب«   معنادار  زمان  متغیر  اصلي  در    اثر  چون 

هاو گرين  آزمون  دو  فیلت    -هینه    و  گیسر  -س  هر 

به دست آمده است    0۲4/0و    0۲7/0مقدار معناداری  

از   از  كمتر  مي  05/0كه  نتیجه  پس  كه  است.  گیريم 

مركبامتیازهای   پیش«  »لغات  حالت  سه  آزمون،  در 

كنند. به عبارتي زمان  گیری تغییر ميآزمون و پيپس

داشته امتیازهای  در   معناداری  تأثیر  مركب«    »لغات 

 .  (7جدول ) است

 دمن يفر ی بندرتبه آزمون ه.
 بندی فریدمن  آزمون رتبه  7 جدول

 ی معنادار مقدار اسکوئر  یکا آماره رتبه  نیانگیم زمان ر یمتغ نام 

  صدای و نامیدن پاياني صدای حذف

 باقیمانده  حروف

 1/ ۶0 آزمون پیش

 ۲/ 10 آزمون پس 0/ 1۳5 4/ 000

 ۲/ ۳0 گیری پي

 (1)ها كلمهخواندن 

 1/ 95 آزمون پیش

 1/ 70 آزمون پس 0/ ۲۶1 ۲/ ۶۸۸

 ۲/ ۳5 گیری پي

 لغات مركب 

 1/ 40 آزمون پیش

 1/ 90 آزمون پس 0/ 005 10/ 750

 ۲/ 70 گیری پي
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چون مقدار معناداری    7مندرجات جدول  براساس  

و    پاياني  صدای  برای متغیرهای حذفآزمون فريدمن  

و   حروف  صدای   نامیدن  ها  كلمهاندن  خو  باقیمانده 

  05/0تر از  نتیجه بزرگو در  ۲۶1/0و    1۳5/0ترتیب  به

دست  است  به  میان  ،  آمده    حذف های  نمرهبنابراين 

نامیدن   پاياني   صدای  باقیمانده    حروف  صدای  و 

ندارد  وجود  معناداری  مقدار  حاليدر  اختالف  اين  كه 

مركب   لغات  متغیر  برای  كوچک   005/0برای  از  و  تر 

میان    شده محاسبه    05/0 بنابراين  های  نمرهاست. 

های  نمرهاختالف معناداری وجود دارد و    لغات مركب

 تر است.طور معناداری بزرگپیگیری به

 گیری نتیجهبحث و 

حركتي كپارت برای  -ديداری  در اين پژوهش از روش

توانند  راحتي ميوالدين به.  مداخله استفاده شده است

خانه در  مركز،  در  آموزش  از  خود    با  پس  كار  فرزند 

دانش به  خوبي  بسیار  كمک  روش  اين  آموزاني كنند. 

مهارت در  كه  اساس    -حركتيهای  است  و  پايه  كه 

استمهارت نوشتن  و  خواندن  يادگیری  ضعیف    -های 

انجام  هدف  هستند.   پاز  اثربخشي  بررسي  وهش  ژاين 

مهارت-ديداری  روش بهبود  بر  كپارت  های  حركتي 

شالت خواندن بوده است. ی مخواندن در كودكان دارا

خواندن  نتیجه  برای   ارزيابي  پرسشنامۀ  از  منظور  اين 

شده مهارتاست  استفاده  میان  از  كه  .  مختلفي  های 

اساس آزمون تحلیل  بر كند،  اين پرسشنامه ارزيابي مي

حذف صدای  های  روش كپارت بر مهارت  چندمتغیری،

و حروف،  پاياني  باقي    و   1های  كلمهخواندن    نامیدن 

اثربخشلغ مركب  بررسي    در  است.  بوده  ات 

  ی مقیاس حروف الفباگروهي متغیرها فقط خردهدرون

و  دارامعن  صدادار خرده  در   شده  ها  مقیاسبقیه 

 نیست. دار معنااثربخشي 

يافته با  اين پژوهش، پژوهش روزنکراز  همسو  های 

( روتول  آموزش جسمي   دهدنشان مي(  ۲01۲و    -كه 

تحريک  متمايز،  را  ری  پذيحسي  حركتي  قشر  اولیۀ 

بهبود  نیز  و میزان يادگیری حركتي را  دهد  ميافزايش  

(  ۲01۲ماكر، چاين و گريبل )بخشد. ونگ، كیستمي

میزان  های  حركتكه  دادند  گزارش   باز  منفعل 

افزايش مي را  ديداری  يادگیری حركتي  تحريک  دهد. 

در يادگیری  نفع  و  به  و  ها  حركتنتیجه  )جنبش( 

حركت  ايادگیری  و  ي  بهمرد  پژوهش  نتايج  ست. 

( مي۲01۳همکاران  نشان  ادراكي (  روش  كه    -دهد 

 گذارد.حركتي در پیشرفت مهارت خواندن تأثیر مي

)  نادری، رستمیان  به بررسي    نیز  (1۳97و مؤمني 

مهارت ادراكياثربخشي  عملکرد    -های  بر  حركتي 

دانش رياضي  و  نوشتن  اختالل  خواندن،  دارای  آموزان 

ها  پرداختند. نتايج حاصل از تحلیل داده  ژه وييادگیری  

حركتي    -های اداركي آموزش مهارت  دهد كه مينشان  

مهارت دانشبر  رياضي  و  نوشتن  خواندن،  آموزان  های 

يادگیری   اختالل  است.    تأثیر  ويژهدارای  داشته 

حركتي به    -های ادراكي نتیجه، ارائۀ آموزش مهارتدر

تواند  رند، ميدا  يژهوی  آموزاني كه اختالل يادگیر دانش

تا   كند  تحصیلي  كمک  مهارت  آنهاعملکرد  های  در 

   .افزايش پیدا كندوشتن و رياضي خواندن، ن

( به اين نتیجه  ۲019همچنین مهتا و ناندكونکار )

حركتي موجب بهبود مهارت  -رسیدند كه روش ادراكي

نوشتن   دارای مشکالت  كودكان  نوشتن در  و  خواندن 

مطالعۀ مي در  يادگیری  كن  شود.  و  حركتي  اندام  ترل 

( همکاران  و  داريني  گفتار،  لمیتي،  ۲01۳حركتي  و   )

كه مدت كوتاهي  دادند  ( نشان  ۲01۲نسیر و آستری )

تعريف ديداری  آموزش  سرعت  آثار  شده،  از  و  میزان 

 بخشد.  يادگیری حركتي را دوام مي

  چون   كه  كرد  تبیین  اينگونه  توانمي  راها  يافته  ينا

 ۀنظري  براساس  نوشتن  و  خواندن  های ارتمه  زيربنای

  ، است  حركتي   هایرتامه  رشد  دالكاتو  و  دومن

  بهبود   برای  كپارت   حركتي   -ديداری   هایتمرين

  و   ايستاده   ۀشیو  به  رفتن راه)  حركتي  های مهارت

  های مهارت)  خواندن  نوشتن،  گفتن، سخن  ، (ضربدری

  يا   حجم   تشخیص   و(  شنوايي)  سخن   فهم   ، (بینايي 

همچنین    .دارد  تأثیر  ( بساوايي  مهارت)  انهگسه  ابعاد
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  يادگیری   در  ایعمده  نقش  ديداری  ادراکچون  

كه    راست  ۀنیمکر  و  دارد  خواندن  در   ويژهبه  تحصیلي،

آن   آگاهي   شامل  غیركالمي  اطالعات  پردازش  كار 

  كشف ،  حركتي–ديداری  عناصر   يکپارچگي   فضايي، 

  و   موسیقي  نوای  درک  ولیتئمس  ، صداها  بین   تفاوت 

  های مهارت  ،است  آواها  و  گوناگون  هایمكال  آهنگ 

  رشد   مهم   خصوصیت  اين  كپارت   حركتي–ادراكي 

  تحت   نیز  را (  غیركالمي  يادگیری   های ناتواني  بهبود)

  اين   تأثیر  از   نشان  آن  اثربخشي .  دهدمي  قرار   پوشش

عبارت    .است  خواندن  مهارت  بهبود   در   هاتمرين به 

مهارت روی  وقتي  ديداریديگر    كار حركتي  –های 

در  مي  ،شود را  آن  اثر  تحت  توان  كه  مغز  از  مناطقي 

مهارت  تأثیر پیدااين  بهبود  صورت  به،  كنندمي  ها 

 .(1۳79 ،لرنر)  عملکرد بهتر مشاهده كرد

محدوديت  :هامحدوديت از  پ  بخشي  به  ژاين  وهش 

اجرای آن مربوط مي   مطالعه اين    درشود.  مدت زمان 

اگر تعداد    ود.ب  بیني شدهمداخله پیش  برایده جلسه  

مي  مداخله  هایهجلس میزان  معناداری    ،شدبیشتر 

   كرد.تغییر مينیز اثربخشي 

 تقدیر و تشکر 
خانواده  اجازۀ  از همۀ  و  كردند  اعتماد  ما  به  كه  حضور  به  هايي 

در  خود    فرزند كه  عزيز  استادان  همۀ  و  دادند  پژوهش  اين  در 

خواندن   درمان  و  ارزيابي  برنامۀ  و    دندنموهمکاری  تنظیم 

های ويژۀ يادگیری  همچنین همکاران عزيز كه در مراكز اختالل 

 شود.ی مي ما را ياری كردند، سپاسگزار 
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