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 چکیده 
حاضر    هدف: مداخله  هدفبا  پژوهش  برنامه  اثربخشي  اي  تعیین 

سیستم بر  يادگیري مبتني  افزايش  بر    چندگانه  هاي  و    عملکردبهبود 
دانش در  خواندن  به  يادگیري  آموزان  عالقه  اختالل  با    خاصداراي 

خوانآس پژوهش  :  روش  بود.  دن یب  نوع  اين  طرح   آزمايشي نیمهاز    با 
جامعه آماري پژوهش شامل  ،  بود  گواه با گروه    آزمونپس  -آزمونپیش
بودند  دانش مراغه  شهرستان  ابتدايي  دوم  دوره  نارساخوان    كه آموزان 

دانش  30 از  نمونه  نارساخوانآموزان  نفر  شیوه  از  استفاده  گیري  با 
انتدر و  دسترس  دو گروه    طور بهخاب  به  و    15)  آزمايش تصادفي  نفر( 

سیستم  15)  كنترل بر  مبتني  مداخله  برنامه  شدند.  تقسیم  هاي  نفر( 
.  اي روي گروه آزمايش اجرا شدقیقهد   45  جلسه  14يادگیري به مدت  

برنامه مداخله پايان  و  آغاز  بهبود عملکرد خواندن  اي، شاخصدر  هاي 
همچنین  .  آمدبه عمل  ،  دوبك خواندن  كه شامل سرعت، صحت و در

به خواندن ها  گیري شد. دادهآموزان اندازهنیز در دانش،  شاخص عالقه 
كوواريانس تحلیل  آزمون  از  استفاده   ها:یافته .  شدندتحلیل    با 

داد  يافته نشان  پژوهش   P  00/0)  خواندن  سرعت  بین هاي 

=6/1337F=)  خواندن صحت   ،(00/0  P =6/491F =  )  درك و 
میزان  و همچنین  (=P =5/56F  00/0)  خواندن   00/0)  عالقه  بهبود 

P =3/16284F=)    تفاوت گروه  دو  داردداري  امعندر   .وجود 

بر سیستم   گیري:نتیجه   چندگانه   هاي يادگیريبرنامه مداخله مبتني 
بهبودمي داراعملکرد خواندن دانش  تواند در  خواندن    ي آسیبآموزان 

و مربیان مراكز  اندركاران  ا دستشود ت رو پیشنهاد ميايناز.  باشدثر  ؤم
بر  اين  از  يادگیري  ويژه  نارساخواني  مشکالت  بهبود  براي  نامه 

 آموزان استفاده كنند.دانش
 

كلیديهاواژه  يادگیريسیستم  :ي    عملکرد  ،چندگانه   هاي 
 ي.خوان نارسا  ،عالقه به خواندن خواندن،  

_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to determine 
the effectiveness of an intervention program based 
on multiple learning systems on improving the 
reading performance and interest in reading of 
dyslexic students. Method: The study employed 
quasi-experimental method with a pretest-posttest 
design and a control group. The statistical 
population included second grade dyslexic students 
in Maragheh City. Iran. Overall, 30 dyslexic 
students were selected randomly and were divided 
into two groups of experimental (n = 15) and 
control (n = 15).  The intervention program was 
performed on the experimental group for 14 
sessions of 45 minutes. At the beginning and at end 
of the intervention program, indicators of reading 
performance improvement, including reading 
speed, accuracy and comprehension were 
measured. Also the students' interest in reading was 
measured. Data were analyzed using the analysis of 
covariance (ANOVA) test. Results: There were 
significant differences between the two groups in 
reading speed (F = 1337.6 = P = 0.00), reading 
accuracy (F = 491.6 = P = 0.00) reading 
comprehension (F = 56.5 = P = 0.00), and reading 
interest (P= 0.00 / F = 16284). Conclusion: An 
intervention program based on multiple learning 
systems can be effective in improving the reading 
performance of students with reading disabilities. 
Therefore, it is recommended that the facilitators 
and educators of the special learning disability 
centers use this program to improve the learning 
quality of students' with dyslexia.  
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 مقدمه 

  را   آن   توانمي  كه  كودكان   مشکالت   ترينشايع  از   يکي 

  كسب   و  ايمدرسه  يادگیري   راه  سر  بر  مانعي

  يادگیري   هاي اختالل  ، برد  نام   زندگي   هاي مهارت

خاص    هاياختالل.  است  خاص    در   بیشتر يادگیري 

شده    شروع  مدرسه   سن  از   قبل   يعني،  رشد  دوره  اوايل

ايشوندمي  مشخص  رشدي   يصنقا  با  و اخ.    ها تاللن 

  يا   تحصیلي   اجتماعي،  شخصي،   كاركرد   تخريب  سبب

  مشکالت   حالت،   اين  تشخیصي   وجه.  شودمي  شغلي

  اساسي   هاي مهارت  يادگیري  در  كننده مختل  و  پیاپي 

  كه   است  رياضیات   و  نوشتن  خواندن،  مانند  تحصیلي

،  خواندن.  كندمي  پیدا  نمود   تحصیلي  ابتدايي  سنین   در

  نیز   و  ترينپیچیده  ، رييادگی  ابزار  تريناساسي

  يادگیري   زيربناي  است كه  ذهني  كنش  ارزشمندترين

مي  تحصیلي  شمار  درآيدبه    هاي مؤلفه  پژوهش  اين  . 

  درك   و   خواندن  درست  سرعت،   شامل   خواندن  مهارت 

  دسته   سه  به  انتومي  را  خواندن  عملکرد.  است  خواندن

  درك   و   خواندن  فصاحت  و   سرعت   خواندن،   صحت

  سادوك،   و  سادوك)  كرد   خالصه  شفاهي  مطلب

  ترين مهم  از   يکي  خواندن   در  مهارت  (.1395

  نقش   آموزاندانش  يادگیري  در   كه   است   هاييمهارت

  هاست مهارت ساير  با  ارتباطي پل  و كند مي ايفا اساسي 

  و   نوشتاري  دگیرييا  در  آموزاندانش  شود مي  باعث  و

  بهتر   و  انديشیدن   شیوه  و  كنند   رشد   نیز  گفتاري 

  از   چشمگیري  حجم  امروزه.  وزندامبی   را  زيستن

  رو ايناز.  شودمي  مبادله   نوشتاري   صورت به  اطالعات 

  مقدمه   و   ضرورت  يک  عنوانبه  مطلب  درك  و  خواندن

  و   روجال )  است   مطرح  جامعه   در   پیشرفت   و   موفقیت 

 (.2021 مکاران،ه

پژوهش برخي  و    )هالهانجمله  ازها  نتايج 

كه    است   داده ن  نشا  (2018(، ملتزر )2013همکاران،  

با  دانش خاص  هاي اختاللآموزان    ويژگي با    يادگیري 

هاي مهم متن  توانند میان قسمتخوبي نميبهخواندن  

شوند قائل  تمايز  آن  مهم  غیر  جزئیات  ازو  به    رو اين، 

يا   و  اصلي  موضوع  پیام،  باشند  قادر  اينکه  جاي 

به جزئیات غیر مهم    كنند،دركمايه يک متن را  درون

مي.  كنندميه  توجآن   باعث  امر  اين  همین  شود 

و  دانش شده  منحرف  متن  اصلي  موضوع  از  آموزان 

نداشته   مطالب  از  مناسب  آموزان  دانش.  باشددرك 

توانايي  ن مطلب  درك  در  ضعف  بر  عالوه  ارساخوان 

ها و همچنین توانايي خواندن متن  خواندن واژه  صحت

عبه به  امر  اين  و  ندارند  را  روان  و  سلیس  لت  صورت 

واژه  ها آنمشکل   كدگذاري  صحیح  در  ردگیري  ها، 

معنا   ساخت  براي  محتوا  تركیب  و  متن  سطرهاي 

 . باشدمي

دانش نارساخوان  مشکل  ض  تنها آموزان  در  به  عف 

ختم   خواندن  اصلي    هايتعل.  شودنميعملکرد 

بحث   مورد  هنوز  نقص خواندن  بیولوژيکي  و  شناختي 

اين زمی گسترده است.     نه، وجود يک نظريه مطرح در 

هاي خودكار  ر مهارتمخچه است كه نقص ددر  نقص  

  د. اين نظريه به شکل دهمخچه نسبت مي  را به آسیب

كه مشکالت ويژه خواندن مربوط به ضعف در  آن    اخیر

كه ناشي  پیدا كرده  تغییر  است،  هاي يادگیري  سیستم

اين   به  مربوط  مغزي  مناطق  از  يکي  به  آسیب  از 

 (. 2017، )ديويدوويچاست  هاسیستم

يادگیري  سیستم از  است  عبارت  يادگیري  هاي 

(. 2020  آريوآنلو،)  3و آماري  2يادگیري توالي  ،1ايرويه

  هاي مهارت  اكتساب  تدريجي  فرايند   ،ايرويه  يادگیري

  اين نوع يادگیري   است.  تکراري  تمرين  وسیلهبه  جديد

  آگاهي   بدون  و   زمان  طول  در   تمرين  و  تکرار نیازمند  

رويه  (.2016لمان  وا)  است  مستقیم  اي،  يادگیري 

حركتي  رفتارهاي حركتي و غیر  «4چگونگي»يادگیري  

به  است. آنکه  از  قبل  حركتي  صورت  رفتارهاي 

بروز    هايتحرك برنامه،  كنندعضالني  شکل  هاي  به 

انتزاعي  وجود  5عملي  رويهمي  به  يادگیري  اي  آيند. 

كالمي  بدون از  قابلیت  بايد  و  است  بهبود    راهسازي 

رويعم اندازهلکرد  يادگیري  ه  همچنین  شود.  گیري 

بهرويه اين  صوراي  و  نبوده  دسترس  قابل  آگاهانه  ت 

سازي اين نوع يادگیري  ميويژگي با فقدان قابلیت كال

مي ما  دارد.  مهارتارتباط  در  رويهتوانیم  اي  هاي 
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آگاهي   از تحول آن مهارت  آنکه  بدون  پیشرفت كنیم 

( باشیم  همک   ناولتونداشته  يادگیري    (.2017  ،ارانو 

  برخي   كارگیري به  و  مشاركت   نیازمند اي  رويه

  مسیرهاي   شامل  سالنبزرگ  در  مغزي  ساختارهاي

سیمور و  است )  7ايمخچه  -قشري  و  6مختلط  -قشري

  به  ما   روزمره  زندگي  كهيي  جا  آن  از.  (2019  همکاران،

  بفهمیم   كه  است  ضروري،  دارد  بستگي  هارويه  اجراي

 .(2017، و همکاران  ناولتون)يم گیرمي ياد چگونه

  نظم   بر  مبتني   رابطه  كسب   نیازمند  ليتوا  يادگیري

يادگیري توالي به فراگیري    الگو است،   يک  عناصر  بین

از محركمجموعه )اي  كه  12  تا  5  معمولطور  بهها   )

ت  پیاپي  طوربه همان  ميبه  اتفاق  اشاره  رتیب  افتند، 

با سیستم    كودكي   دوران  در  هامهارت  از  بسیاري دارد.  

مييادگی آموخته  توالي    بند   بستن   مانند   ،شوندري 

و    ،نوشتن  ، سواريدوچرخه  كفش،    از   استفاده خواندن 

  تکرار،   و   تمرين  اثر  در  هامهارت  اين.  رايانه  نشانگر

  آگاهي   و   خستگي   بدون  فرد   و   شوندمي  خودكار 

 (. 2020)آريوآنلو،   كندمي اجرا را هاآن هوشیارانه

آمار فراگیرييادگیري  با  براساس  رواب  ي  ط 

( است  مرتبط  فراواني  همکاران،  اطالعات  و  سیمور 

  يادگیري   بر  مبتني  آماري  يادگیري(.  2019

الگو  بین   احتمالي   هاي ارتباط يک  كه    است   عناصر 

اصول    نیازمند  از    دهي سازماناستخراج  قواعد  يا 

هاي حسي در هر زمان و مکان است.  مجموعه ورودي

نوان مشکل اصلي در فراگیري  عبه  8يادگیري اين قواعد 

(. با توجه به اهمیت ساختار  2019لي،  خواندن است )

پژوهشگران   برخي  خواندن،  يادگیري  در    بیان آماري 

كنند كه فراگیري خواندن، يک تمرين در يادگیري  مي

  اين نوع يادگیري در خواندن آماري است و بر اهمیت  

  وسیعي   (. طیف2019وي و راكل،  اسد ) نكنتأكید مي

مشاهده به  از مشکالت  آنکه  از  بیش  نارساخواني  شده 

پرد در  آواشناسي  دلیل ضعف  در    نقص  بهباشد،  ازش 

مربوط  ياد  هاي سیستم وو)  استگیري  يتلوستین،  ن 

آنچه    بنا  .(2020   هاي سیستم  به  توجهشد،  بیان  بر 

  نقش   خواندن  مهارت   بهبود   در  يادگیري   اساسي 

 . (2016ان،لماو)  باشد داشته تواندمي مؤثري

  مسئول   حدي   تا  ديده آسیب  ايرويه  يادگیري

  . است  نارساخوان  كودكان   خواندن   يادگیري   در   ضعف

كودكان   با  مقايسه  در  نارساخوان  در  عادي  كودكان 

رويه يادگیري  واكنش  رشد  زمان  تکلیف  طول  در  اي 

تفاوت   پژوهش    چشمگیريمتوالي  اين  نتايج  دارند. 

رايادگیري   ضعیفي  اولیه  گروه    حركتي  در 

كودكهنارساخوان به  نسبت  ميا  نشان  عادي    دهد ان 

همکاران) و  و  .  (2020،وست  بوگارتس  پژوهش  نتايج 

در    (2015)  همکاران  نارساخوان  افراد  كه  داد  نشان 

مي مشکل  دچار  متوالي  اعمال  اين يادگیري  و    شوند 

كال حوزه  از  فراتر  نتايج  است.    ميمشکالت 

(، نشان داد  2013دن )هاي لوم، اولمان و رامس پژوهش

كه كودكان داراي اختالل خاص زباني كه نارساخواني  

از   جزئي  توالي  هاآننیز  قابل  است،  سطح  در  را  ها 

 گیرند. ياد نمي عاديمقايسه با كودكان  

سیستم نظريه ،  يادگیريهاي  نظريه    يک 

ميروان كه  است  يادگیري  مورد  در  تواند  شناختي 

يادگیري  مي  چارچوبي مفهو توجهبراي  به    طرح كند. 

مي باعث  يادگیري  و  آموزش  در  نظريه  كه  اين  شود 

اي نويني در امر يادگیري و آموزش  رويکردها و الگوه

ويژه كودكان داراي اختالل يادگیري مطرح  كودكان به

)فريث،   خواندن    (.2005شود  مهارت    نیازمند بهبود 

طیف  سیستمگسترده  يادگیري  از  يادگیري  اي  هاي 

يادگی مستقیميهمچون  شواهد  است.  آماري  در    ري 

خواندن   يادگیري  و  آماري  يادگیري  بین  رابطه  مورد 

فراستپژوهش  وسیلهبه افرادي چون  و همکاران    هاي 

همکاران،  ) و  است.  2013فراست  شده  ارائه   )

  و   رحمانیان  ،(2019)  سنکال  و  گینگراس  هايپژوهش

  نشان (  2018)  همکاران  و  استیسي   ، (2018)  كوپرمن

  و   خواندن   تجربه  افزايش  با   آماري   يادگیري  كه   داد 

پژوهش.  كندپیدا مي  رشد  نوشتن تجربي  هاي  شواهد 

( همکاران  و  وندركلیج 2019كي  گزارش 2018)  (   )  

  در   را  خواندن  مهارت  رشد  آماري،  يادگیري  كه  دادند
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در    .كندمي  بینيپیش  ينارساخوان  به  مبتال  كودكان 

عملکرد پژوهش    در   را  نسالبزرگ  و  كودكان   اين 

  بررسي   ديداري  و  شنیداري  متوالي  آماري  يادگیري

  آماري   يادگیري   كه   است  داده   نشان   نتايج  و   اندكرده

  . دارد  ارتباط  خوانيروان  با   چشمگیري  طوربه  شنیداري 

)  وستندراپ  همکاران  خود  2014و  پژوهش  در  به  ( 

نا كودكان  كه  رسیدند  نتیجه  در  اين  رساخوان 

ز همسالن بدون مشکل  ا   ترهاي حركتي ضعیفمهارت

هستند.   تدوين   به(  1396)  همکاران  و  بمانا  خواندن 

بر  ايمداخله  برنامه به  خواندن  پاسخ  الگوي  اساس 

.  اندپرداخته  خواندن  ناتواني  بهبود  براي  (RTI)  مداخله

  و   فرنبي  پژوهش  همچون  هاپژوهش  از   برخي   در

  عوامل   بین   روابط  بررسي  به(  1389)  همکاران 

  پرداخته   خواندن  هايمدل  انواع  بررسي  و   شناختي

  تأثیر  به  بیشتر   شدهيافت  هايپژوهش  در   .است  شده

  كاركرد   و  توجه  ،دقت،  شناخت  چون  هايي مؤلفه

وجود    با  اما  ،است  شده  اشاره  خواندن  بهبود  در  حافظه

سیستم بین  خواندن،  ارتباط  عملکرد  و  يادگیري  هاي 

كه     بر  تني ب م  ايمداخله  برنامه  طراحي  بهپژوهشي 

  و   عملکرد   بر  آن   تأثیر  بررسي   و   يادگیري   هاي سیستم

نشد.  بپردازد،    خواندن  به  عالقه   رو اينازمشاهده 

  تعیین   و  برنامه  محتواي  ،اهداف  تشريح   به  پرداختن

بهبود سرعت، صحت    شدهطراحي  برنامه  ياثربخش در 

خواندن به  عالقه  و  خواندن  درك    ارزندگي   از  و 

 . است برخوردار پژوهشي

 روش 

  طرح   از   استفاده  با  آزمايشينیمه  روش  به  پژوهش  اين

.  شد  اجرا  آزمونپس  و   آزمونپیش  با   دوگروهي

  12  -  10  سني   گروه  در   آموزدانش  30  هايآزمودني

  علت   به  كه  بودند  خواندن  نقص   داراي  الهس

  معرفي   يادگیري  مشکالت  ويژه  مراكز  به  نارساخواني

  به   ورود   ايمعیاره   داشتن  به  توجه  با.  بودند  شده

  تشخیص   به  خواندن  اختالل   داشتن  يعني  پژوهش،

  داشتن   يادگیري،   اختالل  و  بخشي توان  مركز  مربي

  ون آزم  در   بال  به  85  هوشي  بهره  با  ذهني   توانايي

  در  همکاري  و  شنوايي  و  بینايي  مشکل  نداشتن وكسلر،

  هاي مالك  از   نفر  30  تعداد   آزمون،   و   آموزش  طول

  اين   مادر  و   پدر  آگاهانه  رضايت  با.  بودند  برخوردار   لزم

  پژوهش   اين   در  فرزندان  شركت  بر  مبني   آموزاندانش

  ها آزمودني  اين   پژوهش،  اخالقي   مسائل   رعايت   و

  گواه   و  آزمايش  نفره  15  گروه  ود  در  تصادفي   صورتبه

  خواندن،   مهارت  هايآزمون  گروه  دو .  گرفتند  قرار

  ا ب.  شد  اجرا  استروپ   آزمون  و   خواندن  انگیزش  آزمون

  بر   مبتني  شده  تدوين  برنامه  به  توجه  با  آزمايش  گروه

  45  جلسه  14  مدت  به  چندگانه  يادگیري  هايسیستم

  جلسه   دو  ايهفته  جداگانه،  گروهي  صورت   به  ايدقیقه

  مداخله،   برنامه  پايان  از  بعد  سرانجام.  شد  كار

  گروه   دو  هر  روي  دوباره  ،آزمونپیش  مرحله  هايآزمون

  آزمون   از   ها داده  تحلیل  براي.  دش  اجرا   آزمايش   و   گواه

 . شد استفاده  كوواريانس  تحلیل

و    :ابزار خواندن  براي  )  نارساخوانيآزمون  نما(: 

دانش خواندن  عملکرد  اسنجش  آزمونآموزان   ز 

  در   همکاران كه  وكرمي نوري    توسط   كه(  نما)  خواندن

شد،  است  شده  ساخته  1388  سال .  استفاده 

  شامل   آزمون   اين   رد   رفته كارهب  هايمقیاسخرده

  آزمون   متن،   خواندن  درك  ها، واژه  خواندن  آزمون

  ها، قافیه  آزمون   ،هاهكلم  درك  آزمون  ، هاهكلم  زنجیره

  و   ناكلمات   خواندن  آزمون   آواها،  ذفح  آزمون

 . است ديگري  مختلف هايبخش

خواندن  ردهخ - خواندن(  )  كلمهآزمون  سرعت 

بسامواژه)   اي واژه  40فهرست    3شامل   با  زياد  هايي  د 

هايي با بسامد متوسط همچون پیانو ، واژههمچون لله

وا كه  ژهو  است  زنبق(  همچون  كم  بسامد  با  هايي 

دست  ه  هر پاسخ صحیح يک نمره بها به ازاي  آزمودني

اين كلمهد. آزمودنينآورمي بايد  بهها  تا  ها را  ترتیب و 

  2)  معین حد ممکن با تلفظ درست و سريع در زمان  

و  "الف"دو فرم موازي  آزمون  ند. اين خردهدقیقه( بخوا

هر  دارد   "ب" ميكه  را  نسخه  دو  از  بيک  كار  ه  توان 

ا پژوهش  اين  در  فرم  برد.  اين    «الف» ز  چهارم  پايه 

اين  خرده پاياي  ضريب  میانگین  شد.  استفاده  آزمون 
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بازآزمايي  خرده روش  از  استفاده  با    85/0آزمون 

( برابر CVR)  شد و مقدار نسبت روايي محتوا  محاسبه 

 . به دست آمد 1

واژهخرده - خواندن  بيآزمون    معني هاي 

خواندن    حتص  محاسبه  براي(:  خواندن  صحت)

خرده اين  شد.  شامل  استفاده  بدون    40آزمون  واژه 

آزمودني  هورچه)  مانند معني   است.  شیتار(  صامنه،   ،

در نشان  حاليبايد  خود  انگشت  با  را  واژه  هر  كه 

به  ،  دهدمي توجه  را  معنيبيبدون  آن  واژه،  بودن 

شده    گونهآن نوشته  اجراي  ،  است كه  زمان  بخواند. 

اجراي  آزمو زمان،  اتمام  از  پس  كه  است  دقیقه  دو  ن 

شود. در پژوهش حاضر ضريب پاياي  آزمون متوقف مي

خرده بازآزمايي  اين  روش  از  استفاده  با    90/0آزمون 

روايي   نسبي  ضريب  مقدار  همچنین  شد.  محاسبه 

 محاسبه شد. 1ابر محتوا بر

 خواندن  درك  میزان  سنجش  منظور  به -

  متن   درك  آزمونخرده  از  پژوهش  اين  در  آموزاندانش

خرده  .شد  استفاد نما(  )  آزمون اين    متن   3آزمون  در 

دو فرم الف و  ها كه  يک متن مشترك براي تمام پايه)

پايه    دارد ب   هر  براي  كه  اختصاصي  متن  دو  و 

كه   ب  تحصیلي  و  الف  فرم  براي  رداددو   آموزدانش( 

يان خواندن هر متن  در پا  آموزدانششود و  خوانده مي

پرسش كه  به  متن  وسیلهبههايي  مورد  در  ها  آزمونگر 

مي،  شودميپرسیده   حاضر  دهد.  پاسخ  پژوهش  در 

روش   با  پايايي  ضريب    94/0  بازآزماييمیانگین 

روايي   نسبي  ضريب  مقدار  همچنین  شد.  محاسبه 

 ؛ محاسبه شد 1ها برابر متنمحتوا براي همه 

  كودكان: مقیاس   مقیاس  سلروك   هوش  آزمون (1

  كه   است  هوشي  آزمون  يک ،  9كودكان  وكسلر  هوش

  اجرا   انفرادي   صورتبه  ساله   16  -  6  كودكان   براي

در مي   پنج   پنجم،   نگارش  وكسلر  هوش  تست  شود. 

  بررسي (  هاشاخص)  اصلي   شناختي  توانايي  حوزه

،  10كالمي  مطلب   درك   شاخص   از  عبارتند   كه   شوندمي

،  21سیال  استدلل  شاخص  ، 11فضايي   -بصري  شاخص

  . اين 41شپرداز  سرعت  شاخص   31فعال  حافظه  شاخص

  يادگیري   مشکالت  مراكز  به  مراجعان  همه  براي  آزمون

  از   بالتر   يا   85  هوشبهر  با   آموزان دانش  تا   شود مي  اجرا

  انتخاب   درماني  و   آموزشي  خدمات   ارائه  جهت  آن

 ؛شوند

  گاتري   و  یلدفويگ   خواندن  انگیزش  مقیاس (2

براي(1997)   اين   از  خواندن  به  عالقه  میزان  بررسي  : 

  مقیاس خرده   11  و  گويه   54  دارايكه    مقیاس

 خواندن،  براي  تالش  خواندن،  در  خودكارآمدي)

  خواندن،   كنجکاوي  حس   خواندن،   براي  اجتناب 

  نسبت   شناخت  خواندن،  اهمیت  خواندن،  براي  كوشش

  در   رقابت  اندن، خو  در  اههنمر  كسب   خواندن،  به

  خواندن   پذيرفتن  خواندن،  اجتماعي   موقعیت  خواندن،

شد است(  كتاب استفاده    دوست میهن  وسیلهبه  كه   ، 

  در   مقیاس  اين  پايايي.  است  شده  هنجاريابي  و  ترجمه

  به   78/0  كرونباخ   آلفاي   ضريب   از   استفاده  با  پژوهش

  هم   و  فردي  صورتبه  هم   را  ابزار  اين.  آمد  دست

  تأيید   به  ابزار  اين   روايي.  كرد  اجرا  توانيم   گروهي

  ششم   تا  سوم  آموزاندانش  براي  و  رسیده  تاداناس

 ؛(1389 دوست،  رقیبفر، نبي) است  مناسب ابتدايي

 بر  مبتني  مداخله  برنامه  :آموزشي  مواد (3

  ديداري،   توالي   تقويت   : چندگانه  يادگیري   هاي سیستم

  و   حسي   هماهنگي   حركتي،  ي توال   شنیداري،  توالي

  و   شناختي   راهبردهاي  بازي،   زباني،   توالي   حركتي، 

  برنامه   اهداف  از   تمركز  و  دقت   و   فراشناختي

  در   كه   هايي فعالیت  و  محتوا  و   هستند   شدهطراحي

  در ،  است  شده   گرفته   نظر  در   شدهطراحي  برنامه

  . است  1  جدول   شرح  به  و   اهداف  اين  تحقق   راستاي 

نخست  منظوربه مداخله،  برنامه    اي هپژوهش  طراحي 

مرتبط با    2021  -  2005  سال   از   پايگاه  16  در   علمي 

بسیستم يادگیري  كلیدواژههاي  جستجوي  هايي  ا 

سیستم»همچون،   خواندن،  ا هيادگیري،  يادگیري،  ي 

كلیدواژه  «نارساخواني تخصصيو  همچون هاي    تر 

ل انگلیسي اين  توالي و معاد  آماري،  اي،رويه  يادگیري

و  شناسايي  شد  واژگان    به   توجه  با  س پس  و   بررسي 

  مرحله   در  كه  غربالگري  مرحله  دو  در   و  خروج  معیار
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  متن   كل  دوم  مرحله  در  و  هاچکیده  و  هاوانعن  نخست

نیز    نهايت درشد    گذاشته  كنار   مقاله   190  تعداد  مقاله 

  براي .  شدند  انتخاب  نهايي  تحلیل  براي  پژوهش  29

  اي مرحله  هفت  مدل»  از  پژوهش  هايداده  تحلیل

  ضريب   میانگن.  شد  استفاده  « باروسو  و   ساندلووسکي 

  برنامه   هاي هجلس  كل   براي  آمده دستهب  CVR  لوشه

  روايي   شاخص   .شد  برآورد  CVR=  85/0  نیز  پیشنهادي 

  و   هابرنامه  بودنمرتبط  میزان  كه -  نیز (  CVI)   محتوا

  هر   سطح  در   -كندمي  مشخص   را  جلسه  هر  اهداف

 هبرآورد  79/0  تا  1  بین  برنامه  كل  سطح  در  و  جلسه

 .است برنامه مناسب روايي  دهنده نشان كه  شدند

 هاي یادگیري هاي برنامه مداخله مبتني بر سیستمطراحي اهداف، محتوا و فعالیت  1جدول 

 جلسه  اهداف  برنامه  هايفعالیت و محتوا

 ، توصیفيهاهجلس  بر   حاكم  قوانین يکديگر، تببین اهداف و تعیین با   اعضا و آشنايي معرفي  

 كار  روش  از

 

 شناخت بهتر فراگیران  

 ايجاد ارتباط مطلوب  

 تشخیص نیازها  

 تبیین اهداف  

 اول

 پیش جلسه   از  بازخورد  تکالیف، دريافت بررسي

هاي رنگي،  تلف با استفاده از اشکال و مکعبتعريف الگو و الگويابي، ايجاد الگوهاي مخ 

 و صداها  ها هكلم اعداد، حروف، 

 و توالي  آشنايي با مفهوم الگو

 

 

 دوم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

 و مستقیم صورتبه  شنیداري  هايهكلم  و حروف اعداد،  يادآوري توالي،  و ترتیب با   آشنايي 

 هاي ريتمیک، بازي تقلید صداها زيمعکوس، با

 تکلیف  رائه  ا

 توالي شنیداري  و ترتیب با   آشنايي 

 ري شنیدا  الگوهاي  يادآوري 

  و نظم  بازي،  بر  حاكم قواعد آموزش

 بازي  در ترتیب

 سوم 

 بررسي تکالیف  

  واژه، تکمیل و ساخت  ، هادستور آن بازگويي و انجام ، شنیداري رهاي دستو يادسپاري به 

  ها،واژه  شنیدن  از  بعد جمله  ساخت ريخته،همبه  هاي هكلم  و  حروف شنیداري  كردن مرتب

 ه ريختهمبه هاي هجمل  كردن مرتب

 شنیداري پیشرفته  الگوهاي  يادآوري

 يادسپاري و تشخیص الگوها به

 شنیداري   الگوهاي تکرار

 شنیداري  دهيسازمان

 چهارم 

 پیش  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف رسيبر  

  صورتبه ديداري  هاي هكلم حروف و  ،اعداد توالي يادسپاريبه توالي،  و ترتیب با   آشنايي 

هاي  چین تکرار الگوها و مدلخط كردنواژه، پررنگ تکمیل و ساخت  معکوس، و مستقیم

 ديداري 

 ديداري  الگوهاي  آشنايي با

 ديداري  الگوهاي يادسپاريبه

 

 

 پنجم

  رخدادها، و  هارنگ توالي يادآوري-پیش  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  ارتباط تشخیص ماز،  ترسیم ناقص، هايشکل  تکمیل اشکال الگوهاي  ترسیم الگويابي،

بازي   داستاني، علي در تصاوير، توالي روابط  و الگوها تشخیص نور،  تعقیب ،مختلف اشکال

 پانتومیم

 يادآوري الگوهاي ديداري  

 تشخیص الگوي ديداري 

 ديداري  دهيسازمان  

 

 ششم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ريخته و  همكردن حروف بهه و جمله، مرتبكردن واژه، ساخت كلم صداكشي و بخش 

 ناقص   هايهجمل ناقص، تکمیل   هايهكلمريخته و ساخت جمله، تکمیل همبه  هايهكلم

 زباني  قواعد با   آشنايي 

 واجي  روابط  آموزش 

 

 

 هفتم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ز توالي رخدادهاي داستان، خواندن  هاي كوتاه و پرسش اخواندن قصه، خواندن داستان 

 آموزش استثناها در خواندن هاي كتاب، متن

 

 آشنايي با ساختار متن  

 داري خوانمطالب  دهيسازمان  

 واجي  پردازش 

 آشنايي با ساخت متن  

 هشتم 
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 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  آن، جاييهجاب و توپ  گرفتن ي، للي مانند  حركتي  هايتمرين كاغذي، اشکال بريدن 

 دوقل قلژيمناستیک مغزي، بازي يه هايتمرين

 تکالیف  ارائه  

مهارت خاص   انجام  آشنايي با توالي

هاي  بهبود مهارت  ها،آشنايي با رويه

 ظريف دست و انگشتان 

 عمل  دستیابي به خودكاري

 نهم 

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  با چرخش فیتنس توپ  روي تعادل  حفظ عقب، و جلو  به   مستقیم خط  يک  روي حركت 

 تنیس  توپ و  راكت با   ممتد خط  روي رفتنراه  خود، دور  به ه چشم بست

 دست  و چشم هماهنگي

 بدن   اعضاي تعادل  حفظ

 مخچه  تقويت
 دهم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ن حروف روي انگشتان دست و ساخت  شتنو نوشتن روي شن يا ماسه، هوانويسي كلمه،

 خواندن   زمان انگشت با   متن رديابي كلمه و تعقیب كلمه، 

 حركتي و حسي  افزايش يکپارچگي

 يازدهم  حسي چند آموزش

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

يابي و  حلگويي داستان، بحث در مورد رخدادها و جزئیات داستان، راهخواني و خالصهداستا 

  صورتتندخواني به خود، هايضعف  و ها توانايي كردن ازصحبت گیري از داستان، نتیجه

خطاها،    تعداد نوشتن  و ها متن بازخواني، و احساس كارآمدي با روش خودآموزي صدابي

 سريع و كاهش مکث   روش خواندن با   خود  اصالح و  تندخواني

 ذهني مرور  و تکرار

 كردن دهيسازمان آموزش 

 وه خودآموزي و آموزش نح

 خودارزيابي 
 دوازدهم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

كردن به  اشکال، نگاه  تشابهات و ها تفاوت تشخیص متن،  روي تمركز و توجه  نگهداري   ،حفظ

 داري خوانتصوير و بیان جزئیات، پرسش از جزئیات تصاوير، پرسش از متن 

  یزتم ي، شنیدار یز تم تقويت توجه،

 سیزدهم جزئیات  به   تقويت توجه ديداري، 

 قبل  هايهجلس از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

 بندي جمع _

 آزمون پسانجام  

 

 بندي مرور، جمع

 آزمون پس

 چهاردهم 

 هایافته 

نخست میانگین و انحراف معیار  پرسش،  پاسخ به    براي

و مداخله  دو گروه  متغیرهاي    در  در  شده  مطالعهگواه 

درك ) صحت،  محاسبه    سرعت،  خواندن(  به  عالقه  و 

س همگني    آزمون  پس شد.  بررسي  براي  لوين 

متغیرهاي  واريانس به  مربوط  در    شدهمطالعههاي 

 . (2)جدول   شداستفاده  هاي مداخله و گواهگروه
 هشدمطالعهدر متغیرهاي   آزمونپسو  آزمونپیش هاينمرهمعیار میانگین و انحراف   2  جدول

تعیین   (4 تحلیل  داري  معنابراي  از  تفاوت  اين 

 ين  قبل از استفاده از اشود. كوواريانس استفاده مي

 

 

پیشبراي  آزمون،   آزمون  فرضرعايت  از  آن،  هاي 

 . (3) جدول   لوين استفاده شد

 

 

 

 متغیرها

 آزمون پس آزمون پیش

 نفر( 15)  گواهگروه  نفر(  15) مداخلهگروه  نفر( 15)  گواهگروه  نفر(  15) مداخلهگروه 

 میانگین 
  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 

 62/3 65 97/1 8/50 07/4 07/66 37/3 47/65 سرعت خواندن 

 75/1 47/47 86/1 84/55 73/1 14/47 64/1 93/46 صحت خواندن 

 56/0 92/1 51/0 83/4 56/0 86/1 56/0 86/1 درك خواندن 

 6/2 08/116 2/5 5/164 66/2 77/115 6/2 81/115 عالقه به خواندن 
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 هاي مداخله و گواه در گروه شدهمطالعههاي خطاي مربوط به متغیرهاي نتایج آزمون لوین براي همگني واریانس  3 جدول

 داري امعنسطح  F 2درجه آزادي   1درجه آزادي  متغیرها
 48/0 49/0 28 1 سرعت خواندن 
 73/0 12/0 28 1 صحت خواندن 
 97/0 004/0 28 1 درك خواندن 

 99/0 01/0 28 1 عالقه به خواندن 

دهد كه مقادير  نشان مي  3نتايج مندرج در جدول  

F  نمره براي  لوين  پیشآزمون    هاي مؤلفهآزمون  هاي 

( خواندن  صحت  ،  ( P=45/0و    F=    58/0سرعت 

( خواندن P=  71/0  و  F=  13/0خواندن  درك   ،)  

(004/0=F  94/0  و=P  به   F=  00/0)  خواندن(، عالقه 

بنابراين واريانس خطاي اين    .برآورد شد(  P=   99/0و  

گواه  هدر گرو  هامؤلفه و  مداخله  داري  معنا  طوربههاي 

واريانس همگني  فرض  و  نیستند    تأيید ها  متفاوت 

 شود.مي

شیببراي   همگني  تعامل  بررسي  رگرسیون  هاي 

چه  ها بررسي شد. چنانآزمونپیشمل گروه و  بین عا

نباشد،  معنادار  تعامل بین اين دو متغیر از نظر آماري  

شیبداده همگني  فرضیه  از  رگرسیون  ها  هاي 

جدول  ميپشتیباني   شیب  4كنند.  هاي  همگني 

 دهد. را نشان مي شدهمطالعه هايمؤلفهرگرسیون 
 هاي مداخله و گواه در گروه شده مطالعه هايمؤلفهنتایج همگني شیب رگرسیون   4 جدول

 F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیرها
 سطح

 داري امعن
 7/0 08/0 74/0 1 74/0 سرعت خواندن 
 44/0 61/0 11/0 1 11/0 صحت خواندن 

 14/0 3/2 /40 1 /40 خواندن  درك
 44/0 59/0 25/8 1 25/8 عالقه به خواندن 

دهد كه مقادير  نشان مي  4درج در جدول  نتايج من 

F    سرعت خواندن  هاي  آزمونپیشتعامل بین گروه و

(08/0  =F    7/0و =P)  ،( خواندن  و    F=    61/0صحت 

44/0=Pدرك خواندن ،) (3/2  =F    14/0و=P  عالقه ،)

.  نیستدار  معنا(  P=0/ 44و    F=  59/0)  اندنخوبه  

  آزمونپسو    آزمونپیشهاي رگرسیون  شیببنابراين  

گروه  شدهمطالعهمتغیرهاي   گواه  در  و  مداخله  هاي 

نیستند  معناداري    طوربه همگني  متفاوت  فرض  و 

 .(5) جدول  شودمي تأيید  نهاي رگرسیوشیب

 شدهمطالعه هايمؤلفهمتغیري بر آزمون تحلیل كوواریانس چندنتایج   5 جدول

 F ارزش  آزمون  منبع
درجه آزادي  

 فرضیه

درجه آزادي  

 خطا 

سطح 

 داري امعن
 اندازه اثر 

 گروه

 99/0 01/0 15 7 1/2584 99/0 اثر پیاليي 
 99/0 01/0 15 7 1/2584 001/0 لمبداي ويلکز 

 99/0 01/0 15 7 1/2584 9/1205 اثرهتلینگ
بزرگترين  

 روي ريشه
9/1205 1/2584 7 15 01/0 99/0 

دهد كه سطوح معناداري  ان مينش   5  جدولنتايج  

كوواريانس  متغیرها    همه تحلیل  از  استفاده  قابلیت 

ميچند مجاز  را  نشان  متغیري  نتايج  اين  شمارد. 

وابسته  مي متغیرهاي  از  يکي  نظر  از  حداقل  كه  دهد 
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تفاوت  تف  تشخیص  براي  دارد.  وجود  معناداري  اوت 

بین   كووا  ها لفهؤممعناداري  تحلیل  استفاده  از  ريانس 

 .(6)جدول  شد

 در گروه مداخله و گواه  آزمونپسهاي متغیري روي میانگین نمرهتكانس نتایج تحلیل كوواری  6 جدول

 متغیر وابسته منبع
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادي 
F 

سطح 

 داري امعن

 اندازه اثر 

 گروه

 85/0 00/0 6/1337 1 6/1337 سرعت 

 99/0 00/0 6/491 1 6/491 خواندن  صحت

 99/0 00/0 5/56 1 5/56 خواندن  درك

 98/0 00/0 3/16284 1 3/16284 خواندن  به  عالقه

دهد كه مقادير  نشان مي  6نتايج مندرج در جدول  

F  چند كوواريانس  ختحلیل  در  هاي  آزمونردهمتغیره 

  خـواندن صحت  ،  (=P=6/1337F  00/0)  سرعت

(00/0  P=6/491F=)  ،00/0)  واندنــدرك خ  P=5 /  

56F=)  ،خواندن به  (  =P=3/16284F 00/0)  عالقه 

كه  مي،  بنابراين.  است  دار امعن گرفت  نتیجه  توان 

خواندن،   برنامه  اجراي افزايش سرعت  موجب  مداخله 

و  صح به خواندن  ت خواندن، درك خواندن  در  عالقه 

 خله نسبت به گروه گواه شده است. اگروه مد

 گیري بحث و نتیجه

پژوهش هدف   اين  برنامه    بررسي  با  اثربخشي 

ري چندگانه بر  هاي يادگیاي مبتني بر سیستممداخله

  صحت خواندن،  سرعت  )  خواندنعملکرد  بهبود  

به خواندن در    و افزايش عالقه خواندن و درك مطلب(  

شد.  آموزان  دانش انجام  ابتدايي  دوم  دوره  نارساخوان 

چند كوواريانس  تحلیل  تک نتايج  و  متغیري  متغیري 

خواندن    تأثیر عملکرد  بر  مداخله  و   آموزاندانشاين 

 كرد. تأيید به خواندن را عالقه همچنین در بهبود

بررسي   به  توجه  اين    هايهمطالعبا  در  پیشین 

برنامهزمی چنین  اثربخشي  عملکرد  نه،  بهبود  در  اي 

نگرفته   انجام  اين  ،  بودخواندن  از  حاصل  نتیجه  اما 

كودكان   خواندن  عملکرد  بهبود  با  رابطه  در  پژوهش 

خاص   يادگیري  اختالل    پژوهش   هاييافتهبا  داراي 

(  1398)  همکاران   و  رنجبر  و (  1399)  میربد   و  راديم

  عملکرد   بر  روانشناختي   عصب   ي هاهمداخل  تأثیر   كه

  را   خاص  يادگیري   اختالل  با  آموزاندانش  خواندن

داردهم،  بودند  كرده  تأيید   هاي يافته  بعالوه.  خواني 

  همکاران   و  مي كري   ،(1396)  همکاران  و   بمانا  پژوهش،

  هاي بسته  از   هاآن  ر د  كه (  2019)  آنجوم  ،(1391)

  عملکرد   دبهبو  براي  شناختي   توانبخشي   آموزشي

،  است  شده   استفاده   نارساخوان  آموزاندانش  خواندن

  هاي يافته.  كنندمي  تأيید  را  حاصل   پژوهش  هاييافته

  همکاران   و  بیرامي   ، (1398)  همکاران   و  طريفي 

كه به بررسي  (  1392)  و زكي   عباسي  كرمي،  ،(1395)

  خواندن   عملکرد  بهبود  بر  توانبخشي  ايههمداخل  تأثیر

مطلب  و  صحت  سرعت،)   با نیز  اند،  پرداخته(  درك 

 هاي پژوهش حاضر همخواني دارد.فتهيا

با   رابطه  در  ديگر  سوي  بر    تأثیراز  مبتني  برنامه 

خواندن سیستم به  عالقه  بهبود  بر  يادگیري    هاي 

مانند    هاييپژوهش  هاييافته  همسويي  از  توانمي

،  (1395)  نیاحسن  ريمي، ك  زاده،ييحی  پژوهش

  اين   نتايج  با   (1395)  پور حسین  و   پاكدامن  براهیمي،ا

توان گفت  در تبیین اين يافته مي.  كرد  اشاره  پژوهش

  مي تما  در  موفقیت  مشترك  پايه  خواندن،  مهارت 

دانشاست  تحصیلي  هايزمینه   دلیل   به  آموزان. 

  آن،   از  ناشي  ناامیدي  و  تحصیلي   پیاپي   هايشکست

  شرم   احساس  دچار   و  داشته  كمتري   تحصیل   به  قه عال

  در (.  1395  نیا، حسن  كريمي،   زاده،يحیي)  شوندمي

  عالقه   افزايش   راه  بهترين  رسدمي  نظر  به  راستا   اين

  است،   خواندن  در  هاآن  عملکرد   بهبود   آموزان،دانش  اين

نیز  (  1395)  پورحسین  و  پاكدامن  ابراهیمي،  كه  گونهآن

 .اندكرده  اشاره آن به
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اين  تبیین  در از    توانمي  هايافته  كلي  يکي  گفت 

  در   ضعف   خواندن  نقص  بیولوژيکي  و   شناختي  عوامل

  يادگیري   شامل،  چندگانه  يادگیري  هايسیستم

(.  2017  ديويدوويچ،)  است   توالي  و  آماري  اي،رويه

  لي   ، (2016)  اولمان   جمله  از   گوناگوني   هايپژوهش

  فاوست   و   سونل نیک  ،(2019)  راكل  و  ساوي   ،(2019)

  ضعف  و  خواندن  آسیب   بین  رابطه(  2011)

كه كرده  مطرح   را   يادگیري  هايسیستم   در   ضعف  اند 

  خواندن   عملکرد  ضعف در  باعث  يادگیري  هايسیستم

 شود.فرد مي

  هاي سیستم  پژوهش،  اين  نظري   مباني  اساسبر 

.  كندمي  آشکار   را   يادگیري  فرايند  پیچیدگي   يادگیري

  الگوهاي   شناخت  به  مربوط  ايهفعالیت  و  هاتمرين

  كشف   و  زباني   و  حركتي   شنیداري،  ديداري،  مختلف

  اساسي   هايبرنامه  از   الگوها  اين   بین  روابط

كه در برنامه مداخله حاضر  است  يادگیري  هايسیستم

ها همگي باعث  . اين فعالیتاستفاده شده است  هاآناز  

سیستم رويهتقويت  يادگیري  تواليهاي  آماري    اي،  و 

(  2017)  همکارانشوند چرا كه به گفته ناولتون و  مي

رويه رفتارهاي  يادگیري  انجام  چگونگي  يادگیري  اي، 

غیر و  تمرين  حركتي  و  تکرار  با  كه  است  حركتي 

ميرويه تقويت  آگاهي  بدون  و  زمان  طول  در  شود  ها 

نیز  2016)اولمان،   توالي  يادگیري  فراگیري    نیازمند(. 

ا رابطه   يک  عناصر  بین  نوع منظم  اين  كه  است  لگو 

كند  پیدا مييادگیري نیز در اثر تمرين و تکرار بهبود  

فراگیري  2020آريوآنلو،  ) كه  آماري  يادگیري  و   )

استخراج   نیازمند  و  الگو  عناصر  بین  احتمالي  روابط 

ورودي از  قواعد  و  و  اصول  مکان  هر  در  حسي  هاي 

)لي،   است  نظر    اساسبر  كهييجانآ  از(.  2019زمان 

يادگیري2020)  نلوآرويوآ   مشاركت   نیازمند  اي،رويه  ( 

است    مخچه  و   مغزي  ساختارهاي  برخي   كارگیريهب  و

اينکه   بر  مبني  پژوهش  اين  نتايج  به  توجه  با  نیز  و 

از خود   را  تعادلي  نارساخوان مشکالت  بیشتر كودكان 

مخچه  مينشان   كه  افرادي  و  دي   هاآندهند  ده  آسیب 

مشکل    ساختارهايردن  وآدستبهدر  است،   متوالي 

هاي مربوط به تقويت مخچه كه  دارند، بنابراين فعالیت

فعالیت سیستماز  بر  مبتني  برنامه  يادگیري  هاي  هاي 

مي خواندن  است،  عملکرد  بهبود  در    تأثیرتواند 

باشد.  هب داشته  مداخله  فعالیتسزايي  برنامه  هاي 

سیست بر  چندگانه  ممبتني  يادگیري    علت   بههاي 

  و   مختلف  شنیداري   و  ديداري   هاي محرك  وجود

  مغز   حركتي  و   حسي  مناطق  همزمان  درگیركردن

خواندن  باعث عملکرد    مندي عالقه  و  درگیري،  بهبود 

  و   برانگیختگي   و  شده  نارساخوان  آموزاندانش  بیشتر

  . شودمي  موجب  را  بهتر  عملکرد  براي  هاآن  بیشتر  تالش

نتايج اين  گفت كه    توانميشد،  توجه به آنچه بیان  با  

هاي يادگیري در  پژوهش به فهم بهتر اهمیت سیستم

و    كندميآموزان كمک  بهبود ناتواني خواندن در دانش

موجب ترغیب مربیان مراكز مشکالت ويژه يادگیري و  

در كنار    اي مداخلهدرمانگران به استفاده از اين برنامه  

 .شودميديگر  اي آموزشي هبرنامه 

  م ك   تعداد  پژوهش  اين  هاي محدوديت  از

سیستم  هايپژوهش نظري  مباني  با  هاي  مرتبط 

  هاي پژوهش  از  داشت  آن  بر  را   ما  كه  بوديادگیري  

بیشتر    نارساخواني   زمینه   در   موضوع   با   مرتبط   تجربي

هاي شخصیتي  در كنترل نبودن ويژگي  .كنیم  استفاده

انگیز مثل  تحولي  سبک و  يادگیريش،  ديگر    هاي  از 

م محدوديت شمار  به  مطالعه  اين  اينجا  رود.  يهاي  در 

  با   بعدي  هايپژوهشبراي    شودمي  پیشنهاد

  در   برنامه  اين  اثربخشي  ، هامحدوديت  اين  شدنبرطرف 

  نارسانويسي،   مانند  مختلف  هاياختالل  با  كودكان 

  طیف   هاياختالل  و  توجه  نارسايي  رياضي،  اختالل

  پژوهش،   اين  در  كهييجاآن  از.  شود  بررسي  اتیسم

  سرعت  در  افراد  عملکرد   در مداخله   معنادار برنامه تأثیر

به    عالقه  همچنین   و  خواندن  درك  و  صحت  خواندن،

شد  خواندن داده  به    كه  داشت  انتظار  توانمي،  نشان 

يادگیري سیستم برنامهچندگانه    هاي  تدوين  هاي  در 

ب براي  يادگیري  مداخله  اختالل  آسیب    خاصهبود  با 

 .شود توجهخواندن 
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