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نوع  حاضر ازپژوهش  :روش.مورد مقايسه قرار گرفته استشهر خميني

آموز دانش 30بدين منظور  .بودبا گروه آزمايش و کنترل آزمايشي 

 يريگنمونه ۀبه شيوشهر دختر سوم ابتدايي از شهرستان خميني

و به صورت تصادفي در سه اي انتخاب چند مرحلهاي خوشهتصادفي 

ند. يش و يک گروه کنترل( قرار گرفتآزما دو گروهنفري ) 10گروه 

و کودکان وکسلر ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از: آزمون هوشي 
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نيداري تفاوت معناداري بين دو روش ادراک ديداري و ش که نشان داد

در کنار ساير  نتايج پژوهش نشان داد که: گيري نتيجه، وجود ندارد

از آموزش ادراک ديداري و  توانمي آموزشي و درماني يهاروش

 شنيداري نيز استفاده نمود. 
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Abstract 

Objective The present study compared the 

effectiveness of audio-visual perception teaching on 

reading ability of 3rd grade dyslexic children at the 

schools of Khomeinishahr. Method: It was 

experimental study with experimental-control 

group; therefore 30 primary school female students 

were selected through multi-stage cluster random 

sampling method from the town of Khomeinishahr, 

afterwards they were put into three groups of ten 

(two experimental and one control group). The 

applied instruments included: Wechsler intelligence 

reading aptitude test. Results: The results of the 

study indicated audio-visual perception training was 

effectvie. Morevore the resutls of LSD test showed 

that there was not a significant difference between 

two methods of auditory and visual perception. 

Conclusion: Teaching perceptual skills can be 

applied in concommitant with other teaching and 

medication methods.   
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 مقدمه

است خواندن يک مطابقت ترسيمي و آواشناختي 

خواندن  تحصيليزيربناي يادگيري  .(1387)دادستان، 

(. با اين حال بسياري از کودکان 1382است )رمضاني، 

هنگام ورود به مدرسه در اين زمينه مشکل دارند و 

 اختالل نوع چهار هستند. امروزه 1دچار نارساخواني

اختالل  هاآن از يکي کهت اسشناخته شده  2يادگيري

انگجي و مجتبي زاده،  ترجمۀاست )گيرود،  خواندندر 

هر گاه ما به خواندن طبيعي به عنوان يک  (.138٥

روي سکه بنگريم، نارساخواني روي ديگر آن خواهد 

مشهورترين  ترين و(. از عمومي1387بود )احمد پناه، 

ناي که به مع است نارساخواني ،ناتواني يادگيرينوع 

به عنوان يک  و در يادگيري خواندن استاختالل 

چهارم  ۀنسخ اساس بر .شودمي تلقيناتواني يادگيري 

راهنماي تشخيصي و آماري  ۀمتن تجديد نظر شد

،  2007 در سال 3آمريکا يپزشکروانانجمن  اختالالت

اختالل خواندن حالتي است که در آن پيشرفت 

تر پايينودک سن، آموزش و هوش ک اساسبر خواندن 

است. اين اختالل به ميزان زيادي از حد مورد انتظار 

شود اي ميههاي روزانفعاليت مانع موفقيت تحصيلي يا

. در صورت وجود يک هستندمستلزم خواندن  که

ميزان ناتواني خواندن بيش از  ،اختالل حسي يا عصبي

شود اختالالت ديگر ديده  معموالً باآن حدي است که 

بر (. 1387رضاعي،  ۀ؛ ترجم2007سادوک،  و)سادوک 

نارساخواني  ،4بريتانيا روانشناسيانجمن اساس تعريف 

 و ذاردگيم يرتأثهاي حرکتي و توانايي بر زبان، ادراک

مشکالتي است که بر و  هادر اصل ترکيبي از نشانه

 يرگذارتأثو نوشتن  ءفرايند يادگيري خواندن، امال

 حافظه کوتاه ۀر زمينمغز د است. ممکن است ضعف

، گفتار سرعت پردازش باعث بروز مشکالتي در مدت

شنيداري  يا و يا ادراک ديداري يحرکت يهامهارت

استفاده و  به طور خاصي با کنترل، که شناسايي شود

 و کلمات الفبا، اعدادحروف  از زبان نوشتاري که شامل

 هايوجود تواناييبا توانديم و شود مرتبط استمي

رخ دهد و جزء  اي آموزشي مناسبهتهوشي و فرص

-يا پيش وجود يک فرد و مستقل از موقعيت اجتماعي

تعريف  (.2008باشد )نانداکومار،  او مينه زبانز

 ،اي مختلفهکشور درلمللي از نارساخواني ابين

آن وجود  هاييژگيوو  علل متفاوت است و توافقي بر

هاي مختلف در مورد ندارد. تنها توافقي که بين تعريف

اختالل در خواندن  اين است: ،نارساخواني وجود دارد

در فرد و ارائۀ آموزش  هوش عادي رغم وجودعلي

 در ويوجود هيچ مشکل حسي و عصبي  مناسب به او

  (.2004سکانلون، ا و فليچر، اسنولينگتينو، )ولو

 مشکالت کودکان مبتال به ناتواني خواندن ينترعمده

تحريف و اشتباه حرف، کلمه يا  فحذ: عبارتند از

يا  حرفازي سنجانشي، يا کلماتحروف خواندن 

ناتواني در ، ناتواني در درک معني کلمات، کلمه

ناتواني در قدرت ، استنباط از مطالب خوانده شده

فقدان توانايي ، سقم متن تحليل و بررسي صحت و

کاستي ، ا براي ساخت کلمههداصالزم براي ترکيب 

دشواري در ، ءي استثناهاهکلم يادآوريعدم ،توجه

 باشديمتمايل به خواندن  عدم  و تشخيص جز از کل

در  معموالًموزان آ(. اين دانش138٥)سياح سياري، 

ي درس مشکالت رفتاري دارند، دامنه توجه هاسکال

در  معموالً ،کز مشکل دارندرتم است، در محدود هاآن

مسايل  هانآلب مدرسه افت تحصيلي دارند، اغ

کنند، تي ميأجرکمو هيجاني دارند، احساس نااميدي 

و گاهي دچار  دارنددر خواندن شفاهي و کالمي ترديد 

 هاچشمحرکت به جاي هنگام خواندن شوند، لکنت مي

خوانند، هند، کلمه به کلمه ميديمحرکت سرخود را 

به زحمت و با صداي کشيده و لحن يکنواخت مي

گذاري توجه ندارند و از توجه به معني نقطه خوانند، به

خوانند، اند، وقتي مطلبي را آهسته ميلغت غافل

دهند يا در ذهنشان لغات را شان را تکان ميهايلب

ها را غيرمرتبط با عناصر آوايي حدس ، واژهخواننديم

تکرار مي جاجابهاند زنند، کلماتي را که تازه خواندهمي

ضعيف است،  هاآنري و شنيداري ديدا ۀکنند، حافظ

ز و تشخيص کافي شنيداري هستند، محيط يفاقد تمي

ها فشار براي موفقيت در مدرسه به آن هاخانوادگي آن
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آورد و يا اينکه نگرش منفي افراطي به عملکرد مي

شد رو در مدرسه سازگاري شخصي ، دارندمدرسه 

 بدون دقت(. 1387تبريزي، ) اجتماعي کافي ندارند

در استفاده از زبان نوشتاري و شفاهي، ، دخواننيم

اصول  درک، (ها در کلماتصدا يکاردستترکيب و )

بخشي و چندکلمات يادگيري ، الفباکاربرد حروف 

 مشکل دارند، تشخيص کلمات متناسب با سن خود

نيز  هاآن خوانيکلمه و مهارت روان تشخيصادراک، 

حدوديت به دليل ضعف رمزگشايي اغلب دچار م

خواندن  ناتواني عالئم بايد ذکر شود که  . باشديم

 ۀهم از فردي به فردي ديگر متفاوت باشد. توانديم

فليچر، تينو، ولو) افراد اين مشکالت ذکر شده را ندارند.

 (2004،سکانلونا و اسنولينگ

اختالل خواندن بيان بروز داليل مختلفي براي 

 -: الفشاره کرداين موارد ا توان بهکه ميشده است 

نقص آواشناسي که مشکالت افراد نارساخوان را  ۀنظري

توضيح مي ءامال در ارتباط با صدا در عالئم خواندن و

در  را نقص مغز که وجود مشکلي نظريۀ -بدهد. 

دهد. نشان مي يادگيريبا پردازش مرکزي در ارتباط 

بر نقش ادراک  کهنقص مگنوسلوالر نظريه  -پ

اين  ؛دارد کيدأت ري در نقص خواندنديداري و شنيدا

 نقصنقص در خواندن به دليل کند که بيان مي نظريه

و مشکل در پردازش جمالت و  ادرک تغييرات صددر 

بر نقش ادراک  وآيد يک متن به وجود مي کلمات در

دارد کيد أتنقص خواندن در شنيداري  ديداري و

(. شواهد براي 2003شاي ويتز،  )ليون، شاي ويتز

، تغييرات درآناتومي مغز نظريه حمايت از اين

ديداري و هم  ٥نارساخوانان هم در مسير مگنوسلوالر

شنيداري و با هم اتفاق افتادن مشکالت ديداري و 

 (.2001شنيداري در افراد نارساخوان است )استين، 

ي هاهها و همه گرونارساخواني در همه زبان

ا هن اختاللريتيو يکي از عموم دهدکودکان رخ مي

يابد که اغلب در طول عمر تداوم مي است در کودکان

 ،درصد کودکان 7٥  يباًتقر(. 2003)اسکالت کورني، 

و  تاکاال، تورمن) هستنديادگيري  دچار اختالل

در اصل يک يادگيري  اختالل (.2008، ساجانيمي

درصد از  1٥ تا 10اختالل زبان تحولي است که 

فليچر، تينو، گيرد )ولوميرکودکان سن مدرسه را در ب

 ،پژوهش در يک(. 2004سکانلون، ا و اسنولينگ

هوشي گزارش  هاييناتوانر از تنارساخواني عمومي

نسبت  و (2003)ويکاري، ماروتا، منگيني،  شده است

 است تشخيص داده شده 1به  4به دختران  پسران

صد ، درپژوهشگراناز بعضي  ۀ(. به گفت2010)اهاري، 

-نارسايي خواندن سرچشمه مياز  هاناتواني از زيادي

و  شوديمديگر نيز  ياهدرسگيرد که مانع يادگيري 

اي بر تأثير عمدهاين افت تحصيلي و نارساخواني 

. شودمي کودکان اينتحصيلي  اي اجتماعي وههيافت

به اين معني که کودکان نارساخوان به دليل داشتن 

د با مشکل روبرو اختالل خواندن در اغلب دروس خو

توانند پيشرفت تحصيلي بهنجار و و نمي شوندمي

همين دليل يا به سختي مطلوبي داشته باشند و به

-يهند، يا ترک تحصيل مديبسيار به تحصيل ادامه م

نند که اين خود صدمات اجتماعي، فرهنگي، ک

رواني بسياري براي فرد و جامعه  -اقتصادي و عاطفي

(. 1388 و کوشش، عليزاده ،وديسياهکلردرپي دارد)

هاي اصلي ، يکي از علتشدگفته که  طورهمان

نظير ادراک ديداري و عوامل ادراکي  ،نارساخواني

سن ونتايج مطالعات هاوس و بيگلر و ال .شنيداري است

حاکي از آن است که گروه کودکان با  نيز (،2003)

اختالل خواندن در شاخص ادراک ديداري و ادراک 

از کودکان عادي  تريينپايري گي به طور چشمشنيدار

 اي(، در مطالعه2009) تاکاالو  تورمنکنند. عمل مي

 را بر بازپروريشنيداري  -آموزش تطابق ديداري يرتأث

 نان بررسي کردند.اينهاي خواندن نارساخوامهارت

 12تا  7آموز سوئدي بين دانش 41 بر روي تحقيق

هفته  8جلسه طي  1٥. آموزش در انجام شدسال 

 پردازش، مواردي چون آموزش ۀدور اينانجام شد. در 

شنيداري با حروف  يصداهابيق تطو شناسايي صداها، 

در  هايييشرفتپشد که باعث  و عالئم تمرين

در  به خصوصخواندن کلمات شناسايي حروف، 
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نشان  در خواندن ها. اين پيشرفتشدسرعت خواندن 

خواندن نارساخوانان  چنين مشکالتي در که دهديم

 هادرک نشانه وممکن است ريشه در مشکالت ادراکي 

و ديداري  عالئم ديداري و شنيداري، و تطبيق عالئم  و

 .داشته باشدشنيداري 

آموزش  يرتأث(، 2006)ايدر مطالعهمگنان و ايکال 

و ز يتميتوانايي  بررا ديداري و شنيداري ادراک 

 در کودکانت کلماتشخيص صداي حروف و خواندن 

را  مورد بررسي قرار  ينارساخوان به  ءدر معرض ابتال

 ۀزميندر  آزمونپس ۀدر مرحلگروه آزمايش . دادند

و  تشخيص صداي حروف، به خاطر سپردن صداها

. کرد بهتري نشان دادندو تشخيص کلمات عمل حروف

بر تشخيص آموزش ديداري و شنيداري را  يرتأث، نتايج

آموزان کالس دانشلکرد خواندن و حروف و عم اهاصد

 .دهديمنشان  سوم

اهرمي، شوشتري، گلشني منزه و کمرزرين در 

نيز تحقيقي در زمينۀ آموزش دقت،  1390سال، 

آموزان دانش، هماهنگي ديداري و حرکتي تمرکز

نتايج  .سوم مبتال به اختالل خواندن انجام دادندکالس 

و ادراک  برو تمرکز ديداري آموزش دقت که نشان داد 

باعث بهبود تواند ميمؤثر بوده و  آموزانخواندن دانش

    ود.آموزان شعملکرد خواندن دانش

(، 2003) سنوبيگلر و ال ،نتايج مطالعات هاوس

اختالل خواندن  دارايحاکي از آن است که کودکان 

يري مگطور چشادراک ديداري و شنيداري به زمينۀدر 

 رب؛ همچنين نندکل مياز کودکان عادي عم ترنپايي

، گاناتو، گالي، اوميلتا، پاگانوتي، لوراسو ،يفکويت ساسا

 ديداري و شنيداريدر ادراک نقص  ،(2003 گاستون)

و اين  شوديمان در توجه نارساخوانباعث ايجاد مشکل 

آواشناسي و  در نقص توجه ممکن است پيشرفت

که براي يادگيري خواندن و حروف  اهاتشخيص صد

و باعث مشکل در  است را دچار اختالل کندضروري 

با استناد به نتايج حاصل از پس  .خواندن شود

 به خصوصادراک،  يرتأثتحقيقات متعدد در مورد 

و با  ادراک ديداري و شنيداري بر عملکرد خواندن

آمدي آموزش ادراک ديداري و ادراک رتوجه به کا

اصلي پژوهش  ۀمسئل عملکرد خواندن،بر  شنيداري

اثربخشي آموزش ادراک ديداري و  ۀمقايس ،ضرحا

 شنيداري بر توانايي خواندن کودکان نارساخوان است.

با  آزمايشي نوعين پژوهش از ا روش :روش

 :)با سه گروه آزمونپس-آزمونيشپاستفاده از طرح 

دو گروه آزمايشي ادراک ديداري و ادراک شنيداري و 

 کليۀ املش آماري ۀ. جامعباشديمگروه کنترل( يک 

 9 تا 8 سني ۀدامن با ابتدايي دختر سوم آموزاندانش

به دليل کنترل . باشديم خواندن اختالل به مبتال سال

سال )با  9تا  8متغير سن و جنس، تنها دختران 

ميانگين سني هشت و نيم سالگي( انتخاب شدند. 

هاي ورودي براي گزينش نمونه، عالوه بر رمعيا

بودن اختالل نارساخواني و  متغيرهاي کنترل، دارا

جمله  طبيعي و نداشتن اختالل ديگر از بهرهوش

شنيداري و ديداري حس نداشتن لکنت و سالم بودن 

 چنداي خوشهگيري به صورت تصادفي نمونه. باشديم

مدرسۀ  18از ميان معنا که . بدينانجام شداي مرحله

 مدرسه به 11 ،شهرشهرستان خميني ابتدايي دخترانۀ

دوم با مراجعه به  ۀدر مرحل. شد برگزيده طور تصادفي

سوم آن مدارس  ۀپاي هايکالسمدارس منتخب، 

سوم  ۀکالس درس  پاي 1٥در مجموع  و مشخص شد

آموزان ابتدايي جهت بررسي انتخاب شد. مجموع دانش

نفر بود که همگي جهت انتخاب  460 هاکالساين 

انتخاب  نمونه مورد نظر بررسي شدند. به منظور

آموزان با اختالل خواندن، ابتدا از معلمان دانش

 که سوم خواسته شد يۀپامشغول به تدريس در 

آموزان با اختالل خواندن را مشخص و معرفي دانش

به عنوان  اناز سوي معلم آموزدانش ٥0کنند. 

ند و به منظور تشخيص اختالل معرفي شدنارساخوان 

ح خواندن تشخيص سطآزمون  از هاآنخواندن 

تشخيصي خواندن  مجموعۀ ۀکه بر پاي اصفهان

اصفهان آموزي شهر وودکاک در جامعه دانش

. براي آزمون()پيش شد هنجاريابي شده است استفاده

فرم کوتاه آزمون  ،نان از عادي بودن هوش آنانياطم
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. اجرا شد هاآنبر روي  نيزهوشي وکسلر کودکان 

دن  توسط دو اختالل خوان ۀتشخيص نهايي در زمين

در روانشناس کودکان با نيازهاي خاص انجام شد. 

ا، هآزمودني بهرهوشپژوهش حاضر مالک عادي بودن 

هوشي در آزمون  ترو باال 90 بهرهوشکسب نمرۀ 

بهداشتي  ۀبررسي پرونداست که  قابل ذکربود. وکسلر 

در مدرسه نشان داد  آموزاندانشو شناسنامه سالمت 

آموزان دانش گفتاري و شنوايي که وضعيت بينايي،

که بر اساس دو آزمون گرفته  هاآننفر  30.هنجار است

تخصص کودکان با نيازهاي شده و تشخيص دو م

بودند از طريق گمارش  خاص داراي نارساخواني 

نفري )دو گروه آزمايشي  10تصادفي به سه گروه 

ادراک ديداري و ادراک شنيداري و يک گروه کنترل( 

آموزان در دانش ۀاز اجرا با خانواد ند. پيشتقسيم شد

اجراي اين برنامه و زمان آن هماهنگي شد و  مورد

 .رضايت آنان براي شرکت در پژوهش جلب گرديد

جلسات آموزشي در مورد هر دو گروه آزمايشي ادراک 

اگانه  با توجه ديداري و ادراک شنيداري به صورت جد

ه برگرفته از آموزشي محقق ساخته ک به محتواي بستۀ

، 1997) يادگيري لرنر هاييناتوانتمرينات کتاب 

در  هر گروهاجرا شد.  باشديم( 1384دانش،  ۀترجم

اي مورد دقيقه 4٥ جلسۀ 10يک کالس جداگانه در 

در هر  بود کهآموزش بدين صورت  آموزش قرار گرفت.

به و  شديمآموزش داده  هامهارتجلسه يکي از خرده

آينده تمريناتي در  ۀدر جلس هاختهآمودليل تثبيت 

و يک  شديمقبل انجام  ۀمهارت جلسمورد خرده

، در جلسه شديممهارت جديد نيز آموزش داده خرده

جلسات گذشته  ۀآخر نيز به مرور و يادآوري هم

ونه گگروه گواه در اين مدت، هيچپرداخته شد. 

آزمون  ،نکرد. پس از پايان آموزش دريافتآموزشي 

گروه و  آزمايشيگروه بر دو  اصفهان خواندن تشخيص

 .آزمون()پس شد اجرا کنترل

: اين آزمون هوشي وکسلر کودکان -1:ابزار 

توسط ديويد وکسلر به منظور  1969سال  در آزمون

داراي شش  سنجش هوش کودکان تهيه شده است و

 ۀمقياس کالمي، شامل: اطالعات عمومي، حافظ

رک مطلب و لغات، حساب، د ۀگنجين، عددي

 تصاوير، ها و شش مقياس عملي شامل: تکميلشباهت

، هامکعبالحاق قطعات، طراحي با  تنظيم تصاوير،

ها تقسيم شده است. براي برآورد ماز رمزگرداني و

هاي کوتاه با صرف وقت کم انواع متعدد فرم بهرهوش

که بهترين  آزمون وکسلر کودکان تدوين شده است

لغات، حساب،  آزمونخرده چهارفرم کوتاه متشکل از 

همبستگي  و تنظيم تصاوير است ، وهامکعبطراحي 

 9٥/0آن با کل مقياس در آزمون وکسلر کودکان 

براي کشف کارکرد  آزمون باال معموالًاست. چهار خرده

 2003مارنات، ) شناختي نابهنجار بسيار مناسب است

طبق  (.1384پاشا شريفي،  و خويکنترجمه 

ي مقياس هوش وکسلر کودکان که در شهر هنجارياب

اطالعات،  ،بهترين فرم چهارتايي آن .شيراز انجام شد

و تکميل تصاوير شناخته شد )شهيم،  هامکعبلغات، 

در اين مقاله از فرم کوتاه وکسلر که در کتاب (.1373

آزمون تشخيص  -2مارنات آمده استفاده شده است. 

اين ( 1382ي )عزيزيان و عابد :اصفهانسطح خواندن 

تشخيصي خواندن وودکاک  ۀمجموع يۀرا بر پا آزمون

-بر روي دانش آموزي شهر اصفهاندانش ۀدر جامع

اين آزمون به .اندکردههنجاريابي  آموزان پسر و دختر 

و در تشخيص اختالل  شودميصورت فردي اجرا 

خواندن از روايي و پايايي بسيار خوبي برخوردار است. 

مون از طريق ضريب همبستگي کل روايي اين آز

/. و از طريق ضريب همبستگي 69آزمون با ميانگين 

به دست آمده است.  63/0 بهرهوشکل آزمون با 

 93/0 بازآزماييضريب پايايي آزمون با روش پايايي 

 شده است. اين آزمون داراي سه حيطۀمحاسبه 

واج  هايآگاهيصحيح خواندن، درک مطلب و 

-هه هر حيطه خود تعدادي خردک باشدميشناختي 

و  دباشميآزمون کل هشت خرده آزمون دارد که در

آزمون خرده -درست خواندن :الف -1: عبارت است از

هاي  آزمون خواندن واژهخرده -روخواني متن ب

-خرده -درک مطلب :الف-2معني  و بدون بامعني
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-خرده -( بنادرستآزمون درک مطلب يک)درست و 

آزمون ردهخ-( جايچهارگزينهدو )آزمون درک مطلب 

 -الف شناختيواج هايآگاهي -3 تکميل جمالت

-خرده -آزمون ترکيب جخرده -آزمون تجزيه بخرده

قافيه )پايانه( و )تجانس آغازه(  صداآزمون تشخيص 

 .(1382عزيزيان و عابدي، )

روش کمترين تفاوت معنادار فيشر: در صورتي  -2

ه تا بيشتر نباشد، از اين ها از سکه تعداد ميانگين

شود.آزمون کمترين تفاوت معنادار آزمون استفاده مي

ها به است که در آن واريانس درون گروه tيک آزمون 

)پاشاشريفي و  رودعنوان برآوردي از واريانس بکار مي

 .(1377 نجفي زند،

آموزشي گروه ادراك  -درماني ةجلسات مداخل

 ديداري

آموزان  و ايي خواندن دانشارزيابي تواناول:  ۀجلس

جهت تعيين چگونگي  هاآنتعيين سطح هوش 

خواندن و علت يا علل اشتباهات خواندن و مشخص 

 ،نمودن راهبردهاي آموزش

موزان در آکار با دانش، 6تمييز ديداري دوم:  ۀجلس

ستفاده از پيدا کردن يک ا، با ز ديدارييتمي ۀزمين

 ،ميان اشيا ديگرشکل از ميان اشکال ديگر،يک شي از 

قبل  ۀمرور بر جلس، 7تشخيص ديداريسوم:  ۀجلس

با  تشخيص ديداري ۀموزان در زمينآکار با دانش

 هم،در يهاشکلاستفاده از حروف محو و 

،  قبل ۀمرور بر جلس، 8چهارم: ثبات ديداري ۀجلس

با استفاده  ثبات ديداري ۀدر زمينآموزان کار با دانش

 يهاجهتکال هندسي در از نشان دادن حروف و اش

 ،مختلف

مرور ، 9ديداري ۀپنجم: ادراک نقش از زمين ۀجلس

ادراک  ۀموزان در زمينآقبل، کار با دانش ۀبر جلس

با استفاده از روش پيدا کردن ديداري  ۀنقش از زمين

و درهم، تجسم اشيا  يهاشکلشکل خاصي از ميان 

 ،هاآن ۀينزم

قبل،  ۀ، مرور بر جلس10ششم: روابط فضاييۀجلس

 با استفاده از  روابط فضايي ۀآموزان در زمينکار با دانش

 ياددهي جهات، چپ و راست، درک فضا،

و توالي 11ديداري ۀهفتم و هشتم: حافظ ۀجلس 

 ۀ، مرور بر جلسه قبل، کار در زمين12ديداري ۀحافظ

ديداري با استفاده از ۀ حافظه ديداري و توالي حافظ

 ،حافظه ياهکارت ،اشيا

قبل،  ۀمرور بر جلس ،13نهم: اکمال ديداري ۀجلس

ز کامل کار بر روي توانايي تکميل ديداري با استفاده ا

 کردن تصاوير و اشکال ناقص،

قبل و ارزيابي توانايي  بر جلساتدهم: مرور  ۀجلس

 .آزمون آنخواندن و پس

آموزشي گروه ادراك  -درماني ةجلسات مداخل

 شنيداري

آموزان  و ارزيابي توانايي خواندن دانشاول:  ۀجلس

جهت تعيين چگونگي  هاآنتعيين سطح هوش 

خواندن و علت يا علل اشتباهات خواندن و مشخص 

 ،نمودن راهبردهاي آموزش

 يهاواجآگاهي به  ۀدوم: آموزش در حوز ۀجلس

آگاهي به آواهاي  ۀآموزان در زمينکار با دانش، 14زباني

 رت حروف الفبا و صداها،ازباني با استفاده از ک

، مرور بر جلسه 1٥سوم: تشخيص شنيداري ۀجلس

 يهاتفاوتو  هاشباهتشنيدن  ۀقبل، کار در زمين

استفاده از نوارهاي صوتي با صداهاي با ميان صداها، 

 ،مختلف

 ۀ، مرور بر جلس16شنيداري چهارم: تمرکز ۀجلس

قبل، کار با استفاده از پخش صداهاي مختلف و 

 داي خاصي از ميان صداهاي مختلف، تشخيص ص

، 17هپنجم: پيوند شنيداري صدا در زمين ۀجلس

تمرکز در محيطي پر  ۀقبل، کار در زمين ۀمرور بر جلس

 ،اتشخيص صداي خاصي از بين صداهصدا و واز سر

 ۀ، مرور بر جلس18ز شنيدارييششم: تمي ۀجلس

تشخيص دقيق صداهاي مختلف و  ۀقبل، کار در زمين

استفاده از نوارهاي ردن صداهاي مشابه با پيدا ک

 صداهاي مختلف،

و توالي 19شنيداري ۀحافظ هفتم و هشتم: ۀجلس

و شنيداري  ۀافظـح ۀکار در زمين ،2شنيداري ۀحافظ
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حروف و  از کارتبا استفاده شنيداري  ۀتوالي حافظ

 ،کارت کلمات

 اکمال ۀکار در زمين ،21نهم: اکمال شنيداري ۀجلس

، شوديمتکميل کلماتي که گفته  ۀسيلشنيداري به و

 ناقص، يهاداستانو  هاجملهتکميل 

ارزيابي توانايي  دهم: مرور بر جلسات قبل و ۀجلس

 .آزمون آنخواندن و پس

 يل آماريروش تجزيه و تحل

هاي حاصل از اين پژوهش با استفاده از داده

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابتدا  spss16افزار نرم

اي آمار توصيفي مانند هبا استفاده از روشها هداد

توصيف شدند. در سطح آمار معيار  ميانگين و انحراف

استنباطي از تحليل کوواريانس استفاده شده است. در 

 -متغيرهاي کنترل پيش يرتأثاين تجزيه و تحليل، 

آزمون برداشته شد و براي آزمون از روي نمرات پس

 کمترين تفاوت معنادارون آزم ها،مقايسۀ زوجي گروه

 به کار گرفته شده است. 

 هايافته

 ه درـژوهش کـايج پـي: نتـوصيفـاي تـهافتهـالف( ي

که ميانگين نمرات  دهداست، نشان مي آمده 1جدول 

خطاي خواندن گروه آزمايش اول )آموزش ادراک 

، 7/36آزمون و در پس 8/66آزمون ديداري( در پيش

)آموزش ادراک شنيداري(  دوم ميانگين گروه آزمايش

و  ٥0/42آزمون و در پس 10/66آزمون در پيش

و در  4/66آزمون ميانگين )گروه کنترل( در پيش

 است.  80/٥8آزمون پس

 که در جدول گونههمانهاي استنباطي: ب( يافته

گروه  ينمرات خطا ، ميانگين کلگردديممشاهده  1

برابر با  زمونآيشپ ۀآموزشي ادراک ديداري در مرحل

و اين ميانگين در گروه آزمايشي دوم يعني  80/66

و در گروه گواه  10/66آموزش ادراک شنيداري 

-در پسبعد از آموزش، که  است. در حالي 40/66

آزمون خواندن خطاي  ميانگين کل نمرات ،آزمون

و در گروه ادراک  70/36گروه آموزش ادراک ديداري 

اه اين ميانگين معادل در گروه گو و ٥0/42شنيداري 

 است.  ٥8/80

 

 و گواهگروه آزمايش  در دو آزمونپس و آزمونيشپ ةخواندن در مرحل عملكرد يارمع و انحرافميانگين  -1 ولدج

 گروه تعداد پيش آزمون پس آزمون

 موقعيت تعداد ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف

 مايش ادراک ديداريآز گروه 10 80/66 14/0٥ 70/36 78/12

 آزمايش ادراک شنيداري گروه 10 10/66 80/14 ٥0/42 92/13

 گواهگروه  10 40/66 28/1٥ ٥8/80 24/17

 

 گروه در عملكرد خواندن 3خالصه نتايج تحليل کوواريانس تفاوت  -2 جدول

 توان آماري
ميزان 

 يرتأث
(Pمعناداري ) F 

ميانگين 

 هامجذور

درجه 

 آزادي
 يتموقع امتغيره

 آزمونپس آزمونپيش 2 36/203 81/34 0001/0 87/0 1

 گروه 2 23/103 77/67 0001/0 82/0 1 

 

شود، با حذف مشاهده مي 2چنانچه در جدول 

شود که بين هاي کنترل، مشاهده ميمتغير ۀهم يرتأث

نمرات خطاي خواندن  ۀهاي تعديل شدميانگين

روه کنترل ادراک ديداري و گ در گروه دگانکننشرکت

ميزان (.  >0001/0p)تفاوت معناداري وجود دارد

بدين  ،است 82/0 آزمونپسدر مرحله  يرتأثتفاوت يا 

هاي فردي بين نمرات واريانس يا تفاوتمعني که 

ي هاي آموزشروش يرتأثبه  مربوط، خواندن آزمونپس

ري يک و سطح آماري توان آما. ادراک ديداري است

 بودن حجم نمونه است. کافي  صفر نشان دهندۀ
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 دو گروه ينمرات خطا : بين ميانگينلوا فرضيۀ

آزمون تفاوت پس ادراک ديداري و شنيداري در مرحلۀ

 وجود ندارد.

هاي وم: بين ميانگين نمرات خطاي گروهد فرضيۀ

ادراک ديداري و ادراک شنيداري( و گروه  ) آموزشي

 آزمون تفاوت وجود دارد.پس ۀکنترل در مرحل
 پس آزمون ةدر مرحل و کنترلهاي زوجي سه گروه ادراك ديداري ادراك شنيداري مقايسه -3 ولجد

 معناداري انحراف استاندارد هاتفاوت ميانگين گروه

 ادراک ديداري
 /.11 30/2 -87/3 ادراک شنيداري

 /.0001 30/2 -83/21 کنترل

 شنيداريادراک 
 /.11 30/2 87/3 ديداري

 0001/0 30/2 -9٥/17 کنترل

 کنترل
 /.0001 30/2 83/21 ادراک ديداري

 0001/0 30/2 9٥/17 ادراک شنيداري

 

فاوت بين ميانگين ت ،شوديمچنانچه مشاهده 

گروه آزمون تشخيص خواندن پس يخطا نمرات

گروه ادراک شنيداري در  آزمايش ادراک ديداري و

(. به عبارت p<0/ 1) يستمعنادار ن آزمونپس ۀمرحل

گروه خواندن  يخطا بين ميانگين نمرات گردي

و گروه آزمايش ادراک ادراک ديداري  آزمايش

تفاوت معناداري وجود  آزمونپس ۀشنيداري در مرحل

با توجه به معنادار نبودن شود. ييد ميأفرضيه ت ندارد و

 آزمونپس ت بين ميانگين نمرات خطا در مرحلۀتفاو

آموزشي  ۀتوان نتيجه گرفت که هر دو مداخلمي

)آموزش ادراک ديداري و آموزش ادراک شنيداري( به 

توانايي خواندن  ،به يک ميزان يباًتقرطور معنادار و 

فزايش داده اآموزان داراي اختالل خواندن را دانش

خطا در  فاوت بين ميانگين نمراتت که يحالاست. در 

 وادراک ديداري  يگروه آزمايشآزمون خواندن دو پس

 آزمونپس ۀدر مرحلبا گروه کنترل داري شنيادراک  

هر دو گروه  و آموزش( >0001/0p) است رمعنادا

 .ثر بوده استآزمايشي مؤ

 بحث و نتيجه گيري

کوواريانس نشان داد که بين ميانگين نتايج تحليل

آزمون، در آزمون و پسپيش خطا در مرحلۀنمرات 

ادراک هاي آزمايشي آزمون تشخيص خواندن گروه

و گروه کنترل تفاوت ي و ادراک شنيداري ديدار

هاي معناداري وجود دارد که ناشي از اجراي روش

نتايج  آموزشي ادراک ديداري و ادراک شنيداري است.

دو گروه آزمايشي با هم تفاوتي نداشت و هر دو روش 

با ن مؤثر بود. ادرماني بر خواندن کودکان نارساخو

 ن نتيجه گرفتتوامي يرتأثتوجه به باال بودن اين 

مداخله آموزشي به طور معناداري توانايي خواندن  که

آموزان داراي اختالل خواندن را افزايش داده دانش

 است. 

را  و ناچز لوراسهاي هاي اين پژوهش يافتهيافته

هاي علمي خود ها و فعاليتپژوهشکند. او از ييد ميأت

يز ديداري و شنيداري به طور يدريافت که تم

خواندن و بخش کردن کلمات اري با توانايي معناد

ز ديداري يل مالحظه کرد که تميوهمبستگي دارد. راس

ز شنيداري همبستگي باالتري با ينسبت به تمي

يز ديداري و شنيداري با يکديگر يدارد. اما تم خواندن

وابسته هستند زيرا هر دو کنش در تشخيص کلمات 

نتايج مطالعات  (. 1977 و ناچز، لوراسرود )به کار مي

(، حاکي از آن است که 2003) سنوبيگلر و ال ،هاوس

ادراک ديداري و  ۀزمينکودکان با اختالل خواندن در 

تر از کودکان عادي گيري پايينشنيداري به طور چشم

 ،يفکويت ۀ؛ همچنين بر اساس گفتکننديمعمل 

در سال پاگانونيک، گاتانئو، گالي، اوميلتا و گاستون 

باعث  ديداري و شنيداريدر ادراک  ص، نق2003

و اين نقص  شوديمان در توجه نارساخوانايجاد مشکل 

تشخيص آواشناسي و  در توجه ممکن است پيشرفت

راي يادگيري خواندن ضروري که ب را و حروف صداها

 .و باعث مشکل در خواندن شود دچار اختالل کنداست
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که به ( 1971) دهيرشو  بارتنتايج پژوهش 

شنيداري ادراک ادراک ديداري و  يهامهارتپروري باز

توان ادراک ديداري و ميکه  ،دهديمنشان پرداختند 

شنيداري کودکان نارساخوان و به دنبال آن عملکرد 

، خواندن، درک و فهم مطلب و بازشناسي لغت و متن

در کل يادگيري کودکان نارساخوان را بهبود بخشيد. 

 (. 1388يزاده و کوشش، عل)به نقل از سياهکلرودي، 

 يرتأث اي(، در مطالعه2009) تاکاالو  تورمن

 را بر بازپروريشنيداري  -آموزش تطابق ديداري

در  نان بررسي کردند وهاي خواندن نارساخوامهارت

بيق صداهاي  تط ۀزمين ي درآموزش ۀدور يط

و شناسايي  پردازش شنيداري با عالئم ديداري و در

کار  ديداري و حروف هايهحروف و نشان صداها و

در خواندن کلمات و در سرعت  به خصوص کردند،

به  هايشرفتپبه وجود آمد. اين  هايييشرفتپخواندن 

حروف  و شناسايي صداها و پردازش پيشرفت در خاطر

ديداري و تطبيق عالئم ديداري و  هايو نشانه

چنين مشکالتي در خواندن نارساخوانان شنيداري بود. 

 هانشانهدرک  وت ريشه در مشکالت ادراکي ممکن اس

شته ديداري و شنيداري براي رمزگرداني داعالئم  و

 . باشد

 يرتأثاي در مطالعه(، 2006مگنان و ايکال )

و تمايز توانايي  برديداري و شنيداري ادراک آموزش 

در کودکان کلمات تشخيص صداي حروف و خواندن 

در گروه آزمايش . نارساخوان را مورد بررسي قرار دادند

تشخيص صداي حروف، به  ۀزميدر  آزمونپس ۀمرحل

و تشخيص کلمات  و حروف خاطر سپردن صداها

 يرتأث ،اين تحقيق نتايج. کرد بهتري نشان دادندعمل

بر تشخيص صداها و آموزش ديداري و شنيداري را 

 .دهديمنشان حروف و عملکرد خواندن 

ين در اهرمي، شوشتري، گلشني منزه و کمرزر

نيز تحقيقي در زمينۀ آموزش دقت،  1390سال، 

آموزان تمرکز، هماهنگي ديداري و حرکتي دانش

 به اختالل خواندن انجام دادند و کالس سوم مبتال

آموزش دقت و تمرکز ديداري  که نشان داد آن نتايج

تواند آموزان مؤثر بوده و ميبر ادراک و خواندن دانش

طبق آموزان شود. دانش باعث بهبود عملکرد خواندن

ادراک اختالالت  در گذشته،تحقيقات انجام شده، 

-گرفته مي ديداري و شنيداري به صورت جدا در نظر

توافقاتي وجود دارد که  يراًاخشدند. با اين حال 

شنيداري و ديداري را به طور کلي ادراک  اختالل

 گيرنددر نظر مي لوالرتحت عنوان بدکاري مگنوس

 فريث،  و  وايت کاستلوت، دي، ،نروز ،)راموس

مقاله حاضر نيز نشان داد  هايفتهياهمچنين  .(2003

آزمون گروه ميانگين نمرات خطا در پستفاوت که 

آزمايشي اول )آموزش ادراک ديداري( و گروه 

معنادار نيست  دوم )آموزش ادراک شنيداري( آزمايشي

(1/0>p بدين ترتيب با توجه به آزمون .) کمترين

ين تحقيق و و نتايج بدست آمده در ا اوت معنادارتف

که هر دو روش  توان گفتتحقيقات ذکر شده مي

آموزشي، آموزش ادراک ديداري و آموزش ادراک 

باعث بهبود  ثرند وـؤمشنيداري در اختالل خواندن 

 يزيرا ميانگين نمرات خطا ،شونديمعملکرد خواندن 

و در  7/36آزمون گروه آموزش ادراک ديداري پس

-پس يروش آموزش ادراک شنيداري نمرات خطا

شود که است. لذا چنين استنباط مي ٥0/42آزمون 

الزم است معلمان هم به آموزش ادراک ديداري 

ديداري، تمييز و تشخيص ديداري، ادراک  ۀ)حافظ

ديداري، ثبات ديداري، درک روابط  ۀنقش از زمين

ري فضايي( کودکان و هم به آموزش ادراک شنيدا

ز يشنيداري، توجه شنيداري، تشخيص و تميۀ )حافظ

شنيداري، دقت شنيداري، پيوند شنيداري صدا در 

 بپردازند .   هاآنزمينه( 

را که يکي از  مسئلهنتايج پژوهش حاضر نيز اين 

ک مشکالت کودکان نارساخوان مشکالت ادراکي )ادرا

 ۀکه در زمينديداري و شنيداري( است و درصورتي

آموزان داراي اختالل يداري و شنيداري دانشادراک د

خواندن  ۀدر زمين هاآنخواندن کار شود ميزان بازدهي 

که شود لذا پيشنهاد مي .کنديميد أيتشود بيشتر مي

آموزشي و درماني براي درمان  يهاروشدر کنار ساير 
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ادراک ديداري و ادراک  ۀاختالل اين کودکان، در زمين

 دابيري در نظر گرفته شود.  نيز ت هاآنشنيداري 
1) Dyslexia  

2) Learning disorder 

3 ) DSM-IV-TR 

4) British psychological society: BPS       
5) Magnocelular  

6) visual discrimination 

7) Visual detection 

8) visual stability 
9) perception of the visual field 

10) spatial relationships 

11) visual memory  

12) visual sequential memory 

13) complete visual 

14) language phonemes 

15) auditory detection 

16 ) auditory focus 

17)  hearing voices in the field 

18) auditory discrimination 

19)auditory memory  

20) auditory sequential memory 

21) auditory completion  

 منابع
 عصب الگوهاي و (. خواندن، نارساخواني1387، محمد. )احمد پناه

ه ، صفح83شمارهاستثنايي،  تربيت و تعليم ۀماهنام. يشناختروان

63 
 زرين، منزه، فرشته و کمرراضيه، شوشتري، مژگان، گلشنياهرمي، 

-نشاثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن دا (.1390) حميد.

شناسي . روانسوم ابتدايي اصفهان آموزان نارساخوان دختر پايۀ
  1٥4-139، 3افراد استثنايي، سال اول، شماره

تشارات ن. تهران: ادرمان اختالل خواندن(. 1387تبريزي، مصطفي. )

هاي تشخيص و روش ،هاي زباناختالل(. 1387دادستان، پريرخ. )
 تهران: انتشارات سمت.بازپروري. 

هاي آماري در (/ روش1377شريفي، حسن و نجفي زند، جعفر. ) پاشا

 علوم رفتاري. تهران: سخن

موزان داراي آترميمي براي دانش آموزش(. 1382رمضاني، مژگان. )
 کودکان استثنايي. ۀتهران: پژوهشکداختالل خواندن. 

: يپزشکروان ۀخالص (.1387سادوک. ويرجنيا، سادوک. بنيامين. )
 و حسن رفيعي ،رضاعي فرزين ۀترجم .يپزشکروان علوم رفتاري /

 ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ارجمند.  سبحانيان

تهران: انتشارات هاي يادگيري. ناتواني(. 138٥سياح سياري، نيمتاج. )

 مدبر. 

 يرتأث(. 1388سياهکلرودي، الله، عليزاده، حميد و کوشش محمدرضا. )
بهبود عملکرد خواندن هاي ادراک بينايي بر آموزش مهارت

، شمارۀ 11، سالهاي علوم شناختيآموزان نارساخوان. تازهدانش

 . 62-73 ، صفحۀ2

دکان براي کوتاه وکسلر کو يهافرم(. بررسي 1373شهيم، سيما. )

عي و انساني دانشگاه شيراز، علوم اجتما استفاده در ايران. مجلۀ

 79-67 دورۀ نهم، شمارۀ دوم، صفحۀ

ساخت و هنجاريابي (. 1383رضا.) يه، عابدي، محمدعزيزيان، مرض
آموزان پايه سوم مون تشخيصي سطح خواندن براي دانشآز

  www.sid.irپژوهشي اصيل   . مقالۀدبستان

ي انگجي و ليل ۀ. ترجماختالت يادگيري(. 138٥گيرود، کريستيناام. )

  .: انتشارات بينان، زنجامحمد مجتبي زاده 

و  مرکز ها، تشخيصيادگيري. نظريه هاييناتوان (.1384لرنر، ژانت. )
 تهران: انتشارات دانش.  عصمت ۀترجمهاي تدريس. راهبرد

 بهشتي.  شهيد دانشگاه
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