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 چكيده 

ايـن پـژوهش از    روش :ان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهركرد انجام شد. آموز دانشميزان شيوع اختالل خواندن در بررسي  با هدف ر، ضمطالعه حا:  هدف
مـون  اي انتخـاب شـدند و آز   گيـري خوشـه   دختر و پسر پايه سوم و چهارم ابتـدايي بـا روش نمونـه    آموز دانشنفر  400.گيرشناسي است همه -نوع توصيفي

ايـن پـژوهش    هـا :  يافته .نددشي آمار توصيفي و آزمون خي دو تحليل هاي اين پژوهش از طريق روشها د. دادهشتشخيصي سطح خواندن براي آنها اجرا 
اخـتالل خوانـدن    ان دختر پايه چهـارم ابتـدايي دچـار   آموز دانشدرصد  3/7 و ان پسر پايه چهارم ابتداييآموز دانشدرصد از  5/10طور كلي  هنشان داد كه ب

ان دختر پايه سـوم ابتـدايي دبسـتانهاي شـهركرد از اخـتالل در      آموز دانشدرصد  3/4ان پسر پايه سوم ابتدايي و آموز دانشدرصد از  4/8د. در ضمن هستن
ار وجـود دارد، ولـي تفـاوت    ان پسر و دختر تفـاوت معنـاد  آموز دانشكه هرچند بين فراواني اختالل خواندن در  دشبرند. همچنين مشخص  ميخواندن رنج 

ان پايه سوم و چهـارم دبسـتانهاي شـهركرد نسـبتاً     آموز دانش: شيوع اختالل خواندن در ميان  گيري نتيجه. ستيان پايه سوم و چهارم معنادار نآموز دانش
ان آمـوز  دانـش واني اخـتالل خوانـدن در ميـان    ان دختر است ولي تفاوت معناداري بين فراآموز دانشان پسر بيش از آموز دانشباالست و اختالل خواندن در 

 پايه سوم و چهارم وجود ندارد.    
 

 آموزان ابتدايي، شهر كرد ، دانشاختالالت خواندن، شيوع:   يكليدهاي  واژه

 
 مقدمه

ي بسـيار  هـا  خواندن و ناتواني در آن يكي از حـوزه 
اسـت كـه معمـوالً مشـكالت بيشـتري را بـراي         ميمه

ـ   ان نـاتوان آمـوز  دانش  آورد مـي وجـود   هدر يـادگيري ب
ــت،   ــيكالس و فاوس ــان، ن ــه   ).2007(تاروي ــا ك از آنج

مشكالت خواندن در ارتبـاط بـا بسـياري از مشـكالت     
ي مختلفـي بـراي ايـن    هانام ،گفتاري و نوشتاري است

تـرين و سـر    دسته از مشكالت وجود دارد كـه متـداول  
Pنارساخوانيه آنها دست

1
P   .يـك   صـرفاً  نارسـاخواني است

آموزشي اسـت و بـا آغـاز خوانـدن و نوشـتن       انگاننش
شود و كودك هنگام نوشتن بيشـتر از   ميكودك شروع 

فرد توانايي  ،2شود. در ناخواني ميخواندن دچار مشكل 
دهـد . در صـورتي    ميطور كامل از دست  هخواندن را ب

بـراي  خـود را  توانـايي   كـل كـودك   نارساخواني دركه 
،  و همكـاران رينيجـر  (بدست نـداده اسـت    ، ازخواندن
. نارساخواني اصطالحي است كه براي كودكاني )2008

قادر به خواندن صحيح  ،ه هوشي طبيعيرغم بهر بهكه 
رود. ايـن كودكـان ممكـن اسـت      مـي نيستند بـه كـار   

ي بسياري را بداننـد و در تكلـم خـود اسـتفاده     ها كلمه
 كنند ، اما از درك و شناسايي عالئم نوشتاري عاجزنـد. 

ه دقيقـي  حافظـ  ،به اخـتالالت خوانـدن   ان مبتالكودك
ون اي را هـم اكنـ   نسبت به كلمـات ندارنـد و اگـر واژه   
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آن ممكن اسـت  ساعتي بعد  خوبي ياد گرفته باشند، هب
را فراموش كنند. ممكن است در يـك جملـه قـادر بـه     

ه بعـد همـان كلمـه را    اي باشند و در جمل خواندن واژه
نه و حـدس زدن كلمـات   نتوانند بخوانند . خواندن وارو

نظر گرفتن طول  در آنها بسيار رواج دارد . كودك با در
نزد كلمه را كلمه و يكي از جزئيات آن مثالً حرف اول، 

 .پراند مياي را  زند و كلمه ميخود حدس 
در  يريادگيـ ان نـاتوان در  آمـوز  دانـش % 80باًيتقر

آنهـا   .)2006(مييـز و كلهـون،    خواندن مشـكل دارنـد  
لغات و درك مطلـب   ييرمزگشا يريادگيدر  يمشكالت

نوعي ، 3اختالل خواندن ).2005، سواال( خواندن دارند
حـدس   اشتباه كردن كلمات شبيه بـه هـم،   اختالل در

نظرگـرفتن حـروف ابتـدا و انتهـاي      زدن كلمات بـا در 
خواني كلمـات، مشـكالت    خواني يا وارونه آيينه كلمات،

انزجـار از   ميلـي و  شديد در هجي كـردن كلمـات، بـي   
از كـل   يادگيري خواندن و دشواري در تشـخيص جـزء  

 .)2005(كلي، است 
رود كـه كودكـان مبـتال بـه نارسـاييهاي       ميگمان 
طور دائـم در يـك يـا چنـد فراينـد روانـي        هيادگيري ب

) 2007(استوت، مـاركي و لـوپز،   اساسي اختالل دارند 
اخـتالل در درك   ،تـوجهي  دقتـي، بـي   كه به صورت بي

اختالل در شنيدن، فكر كـردن، سـخن گفـتن،     مطلب،
ــده    ــاب و... دي ــي كردن،حس ــتن، هج ــدن و نوش خوان

و عالئــم  )2008ر و همكــاران، جــ(برنين شــود مــي
الـذكر در اثـر نقــص در كـاركرد دسـتگاه عصــبي      فـوق 

ي زنـدگي  هـا فعاليت همـة آيـد و در   ميوجود  همركزي ب
 .) 2003استيونسون، ارند (ذگ ميفرد اثر 

) شيوع اختالل 1997يگل و گوتاردو (استانويچ، س
 8/10ان منــاطق روســتايي آمــوز دانــشدر را خوانــدن 

ان آمـوز  دانـش درصد، در  9/4درصد، در مناطق شهري 
ورد آدرصد بر 2/3ان دخترآموز دانشو در درصد  9پسر 

ــدن در    ــتالل خوان ــيوع اخ ــه ش ــد ك ــد و دريافتن كردن
ــش ــوز دان ــتر از   آم ــر بيش ــار براب ــا چه ــه ت ــر س ان پس

ان آمـوز  دانـش ان دختر است. اين اختالل در آموز نشدا
 هشهر بيشتر از منـاطق مرفـ   ةممناطق فقيرنشين و حو

اسـتانويچ، سـيگل و گوتـاردو    شهري اسـت. همچنـين   
دبسـتان  در پايه دوم را ميزان اختالل خواندن  )1997(

درصـد، در   7/4درصد و در دختران  4/11پسران براي 
 4درصـد و در دختـران    8سوم دبستان در پسران  پايه

ــهدرصــد ــارم در پســران  ، در پاي درصــد و در  7/7چه
 درصد 4درصد و در پايه پنجم در پسران  8/3دختران 

ـ  5/2و در دختران  نشـپيتز و   دسـت آوردنـد.   هدرصد ب
) شـيوع اخـتالالت يـادگيري را بـين     1998همكاران (

ورد كردنـد. در پـژوهش آنـان    آبـر  درصد  3/14تا  1/4
ان پسـر روستانشـين بيشـترين درصـد     وزآمـ  دانشنيز، 

اختالل يادگيري را داشتند و ميـانگين شـيوع اخـتالل    
درصـد   3/3خواندن را در پسران و دختـران دبسـتاني   

) 2003ريس و گراهــام (هــا سوانســون، دنــد.كرورد آبــر
در حـدود  را باالترين ميـزان شـيوع اخـتالل خوانـدن     

ان تـرين ميـز   ان دوم و پـايين آمـوز  دانـش در  درصد12
درصـد   3پـنجم حـدود    ان پايـه آموز دانششيوع را در 

) ميزان شـيوع  2002و هجين ( ند. سيلورا كردهگزارش 
درصد، در  2/8ان پسر  آموز دانشاختالل خواندن را در 

ان پسـر  آمـوز  دانـش درصـد، در   3/4ان دخترآموز دانش
ان دختـر  آمـوز  دانشدرصد، در  2/8چهارم وپنجم  پايه
ان پسـر  آمـوز  دانـش درصد، در  1/3رم و پنجم چها پايه
ان آمـوز  دانـش درصـد، در   10سوم ابتـدايي   دوم و پايه

  دنـد. كرگـزارش  %، 6دوم و سـوم ابتـدايي    دختر پايـه 
ــريفين (  ــورنز و گ ــنو، ب ــتالالت  2005اس ــيوع اخ ) ش

ان پايــه ســوم ابتــدايي در آمــوز دانــشيــادگيري را در 
درصــد و در پايــه  10درصــد، در دختــران 15پســران 

 2/4درصد و در دختران  7/8ابتدايي در پسران  چهارم
) بيـان  2004درصد برآورد كردند.  تـايلور و بيگلنـت (  

ان آمـوز  دانـش كنند كه شيوع اخـتالل خوانـدن در    مي
درصـد و در دختـران   11پايه سوم ابتـدايي در پسـران   

 5/9درصــد، در پايــه چهــارم ابتــدايي در پســران  2/7
پايه پنجم ابتـدايي  درصد، در  7/5درصد و در دختران 

. اســتدرصــد  2/3درصــد و در دختــران  7در پســران 
درصـد   7/6) شيوع اختالالت يادگيري را 2005ليون (

 ) 2005(درصد برآورد كرد. ويليام و همكـاران   4/12تا 
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 9/5دبســتان  هرا در دور ياضــيوع اخــتالل ريشــنيــز 
همچنين در ايـران   ند.ا هذكر كرد درصد 8/13تا  درصد

 پايه) اختالل خواندن را در 1383( يو صادقان يميرح
 8/10ب يـ بـه ترت  ييچهـارم و پـنجم ابتـدا    ،سوم ،دوم

درصد در پسـران   9/6درصد و  2/8 ،درصد 9/5 ،درصد
درصـد در   8/2 و درصد 5/3 ،درصد 4/4 ،درصد 9/5و 

) 1381ان (يعيو بـد  يكالنتـر  .نـد ا هدختران ذكر كـرد 
 6/6دن يـ ه فروع اختالل خواندن را در منطقـ يزان شيم

درصــد و در  7/5دخترانــه  يهادرصــد و در دبســتان 
از آنجـا   .ندا كردهدرصد گزارش  7/7پسرانه  يهادبستان

در  ،كه تحقيقات بررسي ميزان شيوع اختالل خوانـدن 
 ميــزان شــيوع اخــتالل ،منــاطق مختلــف انجــام شــده

خواندن در مطالعات مختلف ، متفـاوت گـزارش شـده    
ين گونه تحقيقات در منـاطق  بنابرين الزم است ااست 

و ميـزان شـيوع ايـن اخـتالل در      شـود مختلف تكـرار  
ن مسـئله باعـث   يو همد شوي مختلف بررسي هافرهنگ

شيوع با هدف بررسي ميزان  پژوهشاين شده است كه 
چهـارم   ان پايه سـوم و آموز دانشاختالالت خواندن در 

 د.شوتدوين و اجرا  شهر شهركردابتدايي 
 

 روش
 گيري نه و روش نمونهجامعه, نمو

 
 است. گيرشناسي همه -توصيفيروش اين پژوهش 

ان پايه سـوم  آموز دانش همةجامعه آماري اين پژوهش 
 سال تحصـيلي  چهارم دوره ابتدايي شهر شهركرد در و

 3500حـدود  در مجمـوع در شـهركرد   بودند.  86-85
در دو پايه سوم و چهـارم ابتـدايي در سـال     آموز دانش

مشغول به تحصيل بودند كه از ايـن    85-86تحصيلي 
 بر اساس جدول حجم نمونه كرجسي و مورگـان  تعداد

نفـــر  400 )1382 ،بــه نقـــل از حســـن زاده  1970(
دختر و پسر پايه سوم و چهـارم ابتـدايي بـا     آموز دانش

بـراي انتخـاب   د اي انتخاب شـ  گيري خوشه روش نمونه
 20آزمودنيها ابتدا از ميان مـدارس ابتـدايي شـهركرد    

دبستان دخترانه) بـه   10دبستان پسرانه و 10مدرسه (

مـدارس  سـپس از ميـان    ،دشـ صورت تصادفي انتخاب 
چهـارم  كـالس   10كالس پايه سوم و  10شده  انتخاب

 د.كـالس پسـرانه) انتخـاب شـ     5انه و كالس دختر 5(
 5/9سـال بـا ميـانگين     11تـا   9دامنه سني آزمودنيها 

نمونه مـورد پـژوهش   توزيع فراواني  1جدول بود.  سال
 دهد. سب جنسيت و پايه تحصيلي نشان ميح را بر

 
 ابزار 

آزمون تشخيص سـطح خوانـدن   در اين پژوهش از 
كـه   استفاده شده استبراي تشخيص اختالل خواندن 

ــدي ( ــان و عاب ــه  )1382عزيزي ــه مجموع ــر پاي آن را ب
ــدن ــه  )WDRB( 4وودكــاك تشخيصــي خوان در جامع

 ايـن  .انـد  كـرده نجاريـابي  هي شهر اصـفهان  آموز دانش
آزمون داراي چهار سطح و هشت خـرده آزمـون اسـت    
ــب و    ــدن ، درك مطل ــحت خوان ــه ص ــه حيط ــه س  ك

سـنجد. ايـن آزمـون بـه      مـي شناسـي را   ي واجهاآگاهي
شـود و در تشـخيص اخـتالل     مـي  صورت فـردي اجـرا  

خواندن از روايي و پايايي بسيار خوبي برخوردار اسـت.  
ب همبسـتگي كـل آزمـون بـا     ضري اروايي اين آزمون ب

/ و از طريق ضريب همبستگي كل آزمـون  69ميانگين 
دست آمـده و ضـريب پايـايي ايـن      هب 63/0با هوشبهر 

محاسـبه شـده   93/0ش پايايي بازآزمـايي  آزمون به رو
مـدت اجـراي آزمـون     ).1382(عزيزيان و عابدي، است

طور متوسـط يـك سـاعت     هتشخيص اختالل خواندن ب
   ).1382زيان و عابدي،كشد (عزي ميطول 
 

 توزيع فراواني و درصدگروهها برحسب -1جدول
 جنسيت وپايه تحصيلي 

فراوني  درصد فراواني پايه جنسيت

 كل

درصد 

 كل

 پسر
 75/22 91 سوم

188 47 
 50/23 94 چهارم

 دختر
 27 108 سوم

212 53 
 75/26 107 چهارم

 100 400 100 400 جمع
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وهش براي تشخيص اخـتالل خوانـدن از   در اين پژ
صـحت خوانـدن   ه آزمون روخواني مـتن از حيطـ   خرده

آزمون براي اجـرا   د . دليل انتخاب اين خردهشاستفاده 
ــريب    ــترين ض ــه بيش ــت ك ــن اس ــژوهش اي ــن پ در اي

ه كـل آزمـون   بـا نمـر   هـا آزمون همبستگي در بين خرده
كه  است) 873/0آزمون روخواني متن ( مربوط به خرده

ن اين موضوع اسـت كـه اجـراي تنهـا يـك خـرده       يمب
 برابر يآزمون از اين آزمون تقريباً داراي ارزش تشخيص

 ).  1382وعابدي، است(عزيزيان كل آزمون  با اجراي
 

 ها يافته
 5/10طور كلـي   هاي اين پژوهش نشان داد كه به يافته

 3/7آموزان پسر پايه چهـارم ابتـدايي و    درصد از دانش
زان دختر پايـه چهـارم ابتـدايي دچـار     آمو درصد دانش

ــين    ــتند. همچن ــدن هس ــتالل خوان ــد از  4/8اخ درص
درصـد   3/4سـوم ابتـدايي و    آمـوزان پسـر پايـه    دانش

آمــوزان دختــر پايــه ســوم ابتــدايي دبســتانهاي  دانــش
و  2شهركرد دچار اختالل در خواندن هسـتند. جـدول   

ــودار  ــدن برحســب   1نم درصــد شــيوع اخــتالل خوان
 دهد. ه تحصيلي را نشان ميجنسيت و پاي

 
 فراواني و درصد شيوع اختالل خواندن به تفكيك  -2 جدول

 پايه تحصيلي و جنسيت

 پايه چهارم پايه سوم 

 پسر دختر پسر دختر 

 11 7 7 5 فراواني

 5/10 3/7 4/8 3/4 درصد

 
 

دو براي مقايسه فراوانـي   نتايج آزمون خي 3جدول 
موزان پسـر و دختـر را   آ اختالل خواندن در ميان دانش

طور كه در اين جدول نشـان داده   دهد. همان نشان مي
شـــده اســـت، بـــين فراوانـــي اخـــتالل خوانـــدن در 

 آموزان پسر و دختر تفاو ت معنادار وجود دارد. دانش

 
 مقايسه فراواني اختالل خواندن در دو جنس -3 جدول         

شمار افراد  نوع فراواني جنسيت

 سالم

شمار افراد 

 اختالل داراي

ارزش 

 *خي دو

 پسر
 18 170 شده مشاهده

200/2 
 1/14 9/173 مورد انتظار

 دختر
 12 200 شده مشاهده

 9/15 1/196 مورد انتظار

* df = 1 ,  p< 05/0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 : درصد شيوع اختالل خواندن به تفكيك پايه تحصيلي و جنسيت1 نمودار

 
و بــراي د نتــايج آزمــون خــي 4همچنــين جــدول 

آموزان پايه سوم  مقايسه اختالل خواندن در ميان دانش
دهنـده   دو نشـان  دهد. آزمون خـي  و چهارم را نشان مي

ــان   ــدن در مي ــتالل خوان ــي اخ ــادار فراوان ــاوت معن  تف
 .ستيآموزان پايه سوم و چهارم ن دانش

 
 مقايسه فراواني اختالل خواندن در دو پايه تحصيلي -4 جدول  

پايه 
 تحصيلي

 نوع
 فراواني

شمار 
افراد 
 سالم

شمار افراد 
داراي 
 اختالل

ارزش خي 
 *دو

مشاهده  سوم
 شده

187 12 233/1 

 9/14 1/184 مورد انتظار
مشاهده  چهارم

 شده
183 18 
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 1/15 9/185 مورد انتظار

* df = 1 ,  p = 179/0  
 يريگ جهيو نتبحث 

ي اين پژوهش نشان دادند كه در پايه سوم ها يافته
 3/7و  3/4هــارم ابتــدايي در شــهركرد بــه ترتيــب و چ

درصـد از   5/10و  4/8ان دختـر و  آمـوز  دانشدرصد از 
داراي اخـتالل خوانـدن هسـتند و     ،ان پسـر آموز دانش

رحيميـان و  ي هـا  همسو با يافتـه  ها اين يافتهبخشي از 
 5/9كـه در پايـه سـوم ابتـدايي      است) 1383صادقي (

ان آمـوز  دانـش د درصـ  4/4ان پسـر و  آموز دانشدرصد 
نـرخ  . ولي اند داراي اختالل خواندن گزارش شدهدختر 

در درصـد   2/8در پايـه چهـارم   شيوع اختالل خواندن 
كـه   ستگزارش شده ادختران در درصد  5/3پسران و 

ان دختـر تقريبـاً يـك دوم    آموز دانشدر مورد نرخ اين 
 مده در پژوهش حاضر است.دست آ ميزان به

در  )1997ل و گوتـاردو ( استانويچ، سـيگ همچنين 
 4درصـد و در دختـران    8سوم دبستان در پسران  پايه

ــهدرصــد ــارم در پســران  ، در پاي درصــد و در  7/7چه
ريس هـا   سوانسون، دست آوردند. هبدرصد  8/3دختران 

ــام ( ــتالل  يشــ) ب2003و گراه ــيوع اخ ــزان ش ترين مي
ان دوم و آمـوز  دانـش در  درصد12در حدود را خواندن 

پـنجم   ان پايـه آمـوز  دانـش ان شيوع را در ترين ميزكم
و هجــين  نــد. ســيلورا هدكــردرصــد گــزارش  3حــدود 

) ميـــزان شـــيوع اخـــتالل خوانـــدن را در    2002(
ــش ــوز دان ــه آم ــر پاي ــارم  ان پس ــد، در  2/8چه درص
ــش ــوز دان ــه آم ــر پاي ــا ان دخت ــد، در  1/3رم چه درص
درصـد، در   10سـوم ابتـدايي    ان پسـر پايـه  آموز دانش
گـزارش  %، 6سـوم ابتـدايي    ر پايـه ان دختـ آمـوز  دانش

  ند.ا هدكر
به طور كلي اين بررسي نشان داد كه بـين ميـزان   

ان دختـر و پسـر   آموز دانششيوع اختالالت خواندن در 
تفاوت معنـادار وجـود دارد و ميـزان شـيوع اخـتالالت      

ان پســر بــه مراتــب بيشــتر از آمــوز دانــشخوانــدن در 
منطبـق بـا   ان دختر اسـت. ايـن يافتـه نيـز     آموز دانش
 ) 2008و آيـومي و همكـاران (   )2005ي ليون (ها يافته

شيوع اختالالت د بيشترين درصد نكن بيان مياست كه 
. همچنين براساس نظـر  استان پسر در ميانيادگيري 

ــين (  ــيلور و هج ــتالالت  2002س ــتر اخ ــيوع بيش ) ش
پـذيري   دهنـده آسـيب   خواندن در ميان پسـران نشـان  

 است.به اين اختالل  نسبت پسران باالتر يژنتيك
ديگـر بـا     مـي اين پژوهش نيز همانند هـر كـار عل  

ـ  يتنگناها و محـدوديتهاي  ازجملـه   ؛رو بـوده اسـت   هروب
اينكه اين پژوهش در شهر شـهركرد و در پايـه سـوم و    

تعميم نتايج به ساير چهارم دبستان انجام شده است و 
شـــهرها و جمعيتهـــاي ديگـــر كـــه ويژگيهـــاي     

با احتياط صـورت  بايد ت دارند، شناختي متفاو جمعيت
ــاي   ــژوهش متغييرهـ ــن پـ ــين در ايـ ــرد. همچنـ گيـ

اجتماعي  ،كننده مانند هوش، وضعيت اقتصادي مداخله
بنــابراين پيشــنهاد  ؛و خــانوادگي كنتــرل نشــده اســت

د ايـن پـژوهش در منـاطق ديگـر و بـا كنتـرل       شـو  مي
 د.شومتغييرهاي مداخله كننده تكرار 

 

 ادداشتهاي

1) Dyslexia 
2) Alexia 
3) Reading Disorder 
4) Woodcock Diagnostic Reading Battery 
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