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 چکیده 

آموزان نارساخوان شهر  های رشد زبان، بر بهبود نارساخوانی دانش هدف این مطالعه، تأثیر تقویت مهارت

آزمون با گروه کنترل بود.  پس –آزمون  آزمایشی با طرح چند گروهی پیش کرمان بود. روش تحقیق حاضر، نیمه

بودند که به مرکز مشاوره مراجعه  9917-19آموزان نارساخوان شهر کرمان در سال تحصیلی  جامعۀ آماریدانش

نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار  91از این تعداد .کردند می

ای اجرا  دقیقه 44جلسۀ  92های آزمایشی طی  د زبان برای گروهگرفتند. سپس مداخالت آموزشی تقویت رش

های تقویت رشد زبان در  نتایج نشان داد روش آزمون گرفته شد. آزمون و پس گردید. از هر دو گروه، پیش

شناسی، رمزگشایی و شناخت کلمه، بهبود بالغت و روانی کالم، بهبود درک مطلب و بهبود  های واج مولفه

تولید و خواندن حروف الفبا تاثیری نداشته است. به طور کلی،   نویسی موثر بوده است اما در مللفۀخط و امال دست

توان  نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر نشانگر اثربخشی تقویت رشد زبان در کودکان نارساخوان می باشد و می

 نارساخوانی بهره گرفت.آموزان مبتال به  از مطالب مطرح شده در بهبود عملکرد خواندن دانش
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 ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effect of strengthening language development 

skills on improving reading disability of dyslexic students in Kerman. The design of the 

quasi-experimental study was multi-group pretest-posttest with control group. The 

statistical population was dyslexic students in Kerman in the academic year 8102-01. 

These 01 people were randomly selected among participants who attended the 

counseling center. We placed them in an experimental group and a control group, then 

educational interventions to strengthen language development for experimental groups 

was performed in 08 sessions of 54 minutes. Pre and post-tests were performed in both 

groups. The results showed that language development enhancement methods had an 

effect on the phonology, decoding, word recognition, improving rhetoric and speech 

fluency, comprehension, handwriting and spelling, but it does not play a role in 

producing and reading letters. In general, the results indicate the effectiveness of 

language enhancement in dyslexic children and they can be used to improve their 
reading performance.  
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 مقدمه 

شوند.  برخی افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل می ؛های زیادی با هم دارند تفاوت ،ها در یادگیری انسان 

 Duckrel and)کند درصد است و تعداد زیادی از کودکان را گرفتار می 94تا  91 ،شیوع این مشکالت در کودکان دبستانی

Mcshane, 2117.) ترین اختالل یادگیری، اختالل خواندن  های شایع دوران کودکی است و شایع از اختالل ،اختالل یادگیری

خواندن کند با ها،  برای شناخت واژه اختالل خواندن یا نارساخوانی یا نقص(. Kaplan, Saduk, 8112) است9یا نارساخوانی

در سنین دبستان نسبتاً  ،شود. این اختالل و نادرست و فهم ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص حسی قابل مالحظه مشخص می

بارز این های ارتباطی همراه است. خصوصیت  یا یکی از اختالل ،شایع است و غالباً با اختالل در نوشتن، اختالل در ریاضیات

 که باشد. برخی از کودکان تر از ظرفیت هوش فرد می های خواندن است که پایین ضعیف در مهارت بسیار، عملکرد اختالل

 هم ندارند، مشکالت شدید عاطفی ـ هیجانی و مشکالت بینایی و شنوایی بهره دارند و هوش بهنجار اند و از دیده آموزش کافی

های رایج در مدارس عادی نیستند. این کودکان به هنگام خواندن  از طریق آموزش ،ها قادر به یادگیری خواندن حروف و کلمه

تواند  می ،ها در حین خواندن شوند. تجزیه و تحلیل انواع اشتباه یا یک ردیف لغت، خطاهای مختلفی را مرتکب می ،یک متن

در مورد  ،و میزان رشد کنونی کودک را های فکری زیرا عالئم بسیار مهمی از جریان ؛نقش مهمی در پیشرفت آنها ایفا کند

 (.SeifNaraghi and Naderi, 8100سازد ) خواندن آشکار می

شود و افراد مبتال به  های ویژه یادگیری است که بعنوان مادر سایر اختالالت یادگیری شناخته می نارساخوانی یکی از ناتوانی

خوانند دارند و همچنین در  های عددی، درک آنچه می کردن، فعالیتای در خواندن، نوشتن، هجی  این نارسایی مشکالت عمده

(. این افراد به Halahan, translated by Alizadeh et al., 8108باشند ) یابی نیز ضعیف می های مربوط به جهت مهارت

الغت و روانی کالم، امالء و شود و در ب ها و تفسیر اطالعاتی که به آنها ارائه می ای در تشخیص حروف، واژه طور کالفه کننده

های زیادی درباره نارساخوانی ارائه شده  نهایت مشکل دارند. تعاریف و تبیین های دیداری ـ حرکتی بی دقت و توجه و هماهنگی

 است که همه آنها در چهار نکته مشترک هستند:

 گردد.  شناختی برمی ـ نارساخوانی احتماالً به شرایط عصب

 یابد.  اگر برطرف نگردد تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه می ـ مشکالت نارساخوانی

 ـ نارساخوانی ابعاد ادراکی، زبانی و شناختی دارد. 

 (.Lerner, 0112های گوناگون زندگی فرد بالغ هم مشکالت زیادی به دنبال دارد ) ـ نارساخوانی در حیطه

درصد از کودکان و نوجوانان  21تا  94دی دارد و تقریباً بیش از های یادگیری، ناتوانی خواندن شیوع نسبتاً زیا از بین ناتوانی

درصد نمرات پیشرفت خواندن کودکان نارساخوان  4/7تا  2/6دهد که بین  های خواندن نشان می به آن مبتال هستند، شیوع ناتوانی

ت نارساخوانی در پسران به دختران تر از سطح هوشبهر آنهاست. مطالعات نشان داده است که نسب ای پایین به طور قابل مالحظه

 (.Halahan, translated by Alizadeh et al., 8108است ) 9به  2حدوداً 

بندی دی استنفورد، اختالل خواندن نسبت به سایر اختالالت شیوع بیشتری دارد و مادر سایر اختالالت نامیده  در طبقه

شناسی، سرعت خواندن، ارتباط معنایی بین لغات و در نهایت در نوشتن و  شود. افراد مبتال به این اختالل در یادگیری و واج می

آموزان دارای اختالل یادگیری، در خواندن مشکل دارند  درصد دانش 11تا  94باشند و حدود  پردازش دچار اختالل می

(Maklayi quoted by the Dadsetanin 8101.) 
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توان به مشکالت حوزه دید، مشکالت زبان، مشکالت بصری ـ  رند که میآموزان تأثیر دا عوامل زیادی به نارساخوانی دانش

در اینجا سوال اساسی این است که در آزمون رشد زبان چه اقداماتی صورت   (.Karimi, 8102فضایی ـ حرکتی اشاره کرد )

توان گفت  اند می وان کردهشناسان و مللفان عن شود؟ در پاسخ به این سوال اغلب عصب گیرد که باعث کاهش نارساخوانی می می

(. همچنین هدف Silikowitz, 8110تواند منجر به ناتوانی در خواندن شود ) شناختی در ریشه زبان می که اختالل کلی در زبان

باشد و فرد برای رسیدن به این سطوح باید  خواندن، کسب اطالعات، دانش، لذت و استفاده از آنچه خوانده شده است می

آموزان نارساخوان دارای نارسایی در خزانه واژگان هستند که بر  خواند داشته باشد. بسیاری از دانش ورد آنچه میاطالعاتی در م

 Halahan, translated byگذارد. عالوه بر خزانه لغات دانش عمومی نیز در خواندن ملثر است ) درک مطلب آنها اثر می

Alizadeh et al., 8108مینه صورت گرفته است. از آنجا که مطابق با (. مطالعات زیادی در این زDSM49  یکی دیگر از

توان گفت که با  (. پس میMoradi, 8104باشد ) های رشد زبان می مشکالت عمده کودکان نارساخوان ضعف در مهارت

 ,Mohammadianتوان به بهبود مشکالت کودکان نارساخوان کمک کرد. ) های مربوط به رشد زبان نیز می تقویت مهارت

آموزان ابتدایی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داده است  ( رابطه بین اختالالت یادگیری و اختالالت زبان در دانش8100

های خود نشان  ( در پژوهشSoleimani, 8111که کودکان دارای اختالالت یادگیری با تأخیر در رشد زبان مواجه هستند. )

 باشد.  تر از کودکان عادی می داری پایین در کودکان دارای اختالل یادگیری به طور معنیهای رشد زبان  داد، که مهارت

کس پوشیده نیست که اگر مشکل خواندن و درک مطلب کودکان نارساخوان برطرف گردد،  از آنجایی که بر هیچ

ها   رفت. بسیاری از پژوهش مشکالت مربوط به نوشتن، درک اعداد، حل مسئله و پردازش مفاهیم در ایشان از بین خواهد

(Razavi, Abdul Hamid et al., 8102دریافتند که بهترین پیش ) های فردی در زمینه فهم و درک  کننده تفاوت بینی

باشد که ناشی از رشد زبان ایشان است. مداخله مناسب و زود هنگام مزایای فراوانی دارد که  خواندن، هوش کالمی کودکان می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ا میترین آنه از مهم

تقویت اعتماد به نفس و خودباوری کودک، کمک به خانواده در ایجاد نگرش صحیح نسبت به کودک، کمک به مراحل 

ها و جلوگیری از ایجاد  یادگیری صحیح و آسانتر کودک و همچنین کمک به جامعه و نظام آموزش و پرورش در کاستن هزینه

 ه. های ثانوی ناتوانی

ساز است. اما برای کودکی که از نظر ذهنی، فیزیکی، رفتاری،  هایی سرنوشت ی کودکی برای همه کودکان سال دوره

های کودکی و سالهای ابتدایی آموزش رسمی از اهمیت  هایی از هنجار دارد، سال رشدی یا خصوصیات یادگیری انحراف

کند که  عدد مشاهدات مربیان دوره اول و دوم کودکی تأیید میهای مت های پژوهشی رشته بیشتری برخوردار است. یافته

ساز، برای رشد ذهنی و هیجانی و حرکتی و  های این دوران در سراسر زندگی فرد ملثر است و اگر در سالهای سرنوشت یادگیری

صتی فراهم نشود، زمان هایی در یادگیری هستند فر یادگیری همه کودکان از جمله کودکانی که بطور معنادار دارای ناتوانی

توان به توانایی رشد زبان و ارتباط آن با  (. اینکه چگونه میLerner, 0112رود ) گرانبهای یادگیری برای همیشه از دست می

های فردی در زمینه فهم و  کننده تفاوت بینی ( اشاره کرد، که بهترین پیش9111توان به نظریه میلز و جکسون ) خواندن پی برد می

هایی مانند  باشد. همچنین دریافتند که افزایش مللفه واندن، هوش کالمی افراد است که ناشی از رشد زبان ایشان میدرک خ

های  اطالعات عمومی، گنجینه لغات، شباهتها، درک مطلب و درک و محاسبات عددی در آزمون وکسلر به رشد زبان و مللفه

کنند و هر فردی که از هوش کالمی باالتری برخوردار باشد  ... کمک می آن مانند تحلیل واجی، تولید کلمه، درک دستوری و
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ای از  سازی حروف و لغات، نشانه تر خواهد بود. همچنین مطالعات اورتون نشان داده است که واژگون در یادگیری خواندن موفق

های زبانی و  ن در تحول مهارتآموزان نارساخوا باشد و دانش عدم غلبه طرفی در نیمکره چپ مغز است که مرکز زبان می

 (.Kaplan, Saduk, 8112های تحصیلی دچار اختالل هستند ) یادگیری

معتقد است که رشد زبان، تحت هدایت رشد  9یکی از رویکردها برای درمان نارساخوانی تقویت رشد زبان است. پیاژه

شناختی و بازتابی از آن است. بنابراین رشد زبان بستگی به رشد تفکر دارد، وی معتقد است که در کودکان قبل از آغاز زبان، 

او معتقد سازند  شود. پیاژه باور داشت که کودکان با کاویدن و دستکاری محیط فعاالنه دانش می هوش حسی ـ حرکتی نمایان می

، رشد سریع زبان، توانایی کودکان 2بود که رشد و تحول زبان، ناشی از رشد و تحول شناخت است. همچنین از نظر ویگوتسکی

سازد. ویگوتسکی زبان را  پیش دبستانی را برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی و انجام تکلیف و یادگیری در ابتدایی معنادار می

رهاند و  داند. زبان، فرد را از تجربه و ادراک حسی مستقیم کنونی می ابزارهای روانشناختی فرهنگ می ترین از مهمترین و بنیادی

 (.Santrak, 8114آورد ) برای او امکان تجسم نادیده، آینده و گذشته را فراهم می

آموزان در  کند تا دریابند چرا برخی دانش امروزه مشخص شده که یک دیدگاه شناختی رشدی به معلمان کمک می

های  یادگیری خواندن مشکل دارند مبتالیان به ناتوانی خواندن تأخیر رشدی زبانی و شناختی دارند که در عملکردهای نیمکره

شناسی آنها ناشی از ضعف در فرایندهای زبان شفاهی که لب گیجگاهی  رسد که مشکالت واج شود و به نظر می مغز مشخص می

ی راست در نهایت سرعت  باشد و مشکالت درک مطلب مربوط به پردازش و عملکرد نیمکره یکند، م و پیشانی را درگیر می

پردازش در نیمکره چپ خواهد بود. آگاهی از این مطالب برای همه معلمان و متخصصان بازپروری مشکالت یادگیری ضرورت 

(. دلیل دیگر Donald, 8110د طراحی نمایند )دارد تا بتوانند در هنگام تلفیق اطالعات برنامه درمانی مناسب برای مراجع خو

آموزان دارای اختالل  انجام مطالعه این است که آموزش وپرورش می تواند با استفاده از نتایج تحقیق از شکست تحصیلی دانش

های  لیتهای ارتباطی و زبانی و فعا های خودیاری و خودپنداشت، فعالیت یادگیری جلوگیری کرده و با مداخله بهنگام مهارت

های اجتماعی کودک و تعامل و سازگاری با محیط و  های اجتماعی و رشد مهارت شناختی را که در نهایت به تقویت فعالیت

دیگران می انجامد، در کودک ایجاد نماید. باتوجه به مباحث بیان شده هدف اصلی این مطالعه، اثر بخشی تقویت رشد زبان بر 

 ارساخوان ابتدایی شهر کرمان خواهد بود. کاهش نارساخوانی دانش آموزان ن

 

 پژوهشروش شناسی 
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا، نیمه آزمایشی با طرح گروه پیش آزمون و پس آزمون با 

 گروه کنترل بود. به این منظور مراحل زیر انجام گرفت:

های وکسلر،  الف( تشکیل تصادفی دوگروه، گروه آزمایشی و کنترل ب( اجرای پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه

 گروه. 2آموزان نارساخوان در هر  های رشد زبان در دانش نارساخوانی و ارزیابی مهارت

 های الزم.  های آموزشی مناسب و مداخله ها در معرض متغیر مستقل و اجرای بسته ج( قرار دادن آزمودنی

 های رشدزبان: در معرض بسته مداخلۀ رشد زبان قرار گرفت. گروه آموزش مهارت

 ای صورت نگرفت. گروه کنترل: در محیط طبیعی و هیچ مداخله

                                                           
0 Jean Piaget 

8 Lev Vygotsky 
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 ای رشد زبان.ه اجرای پس آزمون نارساخوانی و مهارت -9

 های آزمایشی با گروه کنترل. مقایسه نتایج حاصل از گروه -4

کننده به مرکز مشکالت یادگیری شهر کرمان  آموزان نارساخوان مراجعه نفر از دانش 999جامعه آماری این پژوهش شامل 

 نفر به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.  91بودند، که تعداد  19-11در سال تحصیلی 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

های هوشی جهان بوده است که در سال  ترین مقیاس کودکان: مقیاس هوش وکسلر کودکان از معروف IVمقیاس هوش وکسلر 

ترین  در شهر نیویورک توسط دیوید وکسلر تهیه و منتشر شده است. مقیاس هوش وکسلر بعنوان یکی از کاربردی 9147

های شناختی  و مقیاس 9های هوش استانفورد بینه شود که به موازات مقیاس حسوب میهای انفرادی سازه هوش م مقیاس

 کند.  های سنجش بالینی ـ استثنایی ارائه می ، نیمرخ هوش را تدوین نموده و اطالعات مفیدی را در زمینه2وودکاک ـ جانسون

های هوش وکسلر  نسخه اول و دوم مقیاس توان عنوان نمود که های منتشر شده از وکسلر می با مروری اجمالی روی نسخه

های هوش وکسلر کودکان با سیزده خرده آزمون در راستای شناسایی  کودکان با دوازده خرده آزمون و نسخه سوم مقیاس

توانست از طریق تحلیل پراکنش اصلی و تکمیلی در راستای تشخیص و  های شناختی کودکان کاربرد داشتند و می کنش

یادگیری پرداخت. سپس تشخیص و غربالگری ناتوانی یادگیری از طریق تحلیل پراکنش در نسخه چهارم توسط  شناسایی ناتوانی

توان گفت نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر ابزاری مفید در زمینه  انجام پذیرفت و می 2119پانزده خرده آزمون در سال 

ی  های نقادانه خبرگان در حیطه سنجی و تحلیل های روان لیلگیری فرایندهای شناختی کودکان است. با استفاده از تح اندازه

شوند از هوشبهرهای چهارگانه به دست آمدند که با  سنجش استثنایی ـ بالینی چهار نمره ترکیبی که تحت عنوان مقیاس مطرح می

 شوند: های سازنده به شرح ذیل مطرح می تأکید بر آزمون

 سرعت پردازش -4افظه فعال ح -9 استدالل ادراکی  -2فهم کالمی   -9

 باشد.  های شباهتها، واژگان، فهمیدن، اطالعات و استدالل کلمه می ـ فهم کالمی شامل خرده آزمون

 باشد.  ها، مفاهیم تصویر، استدالل ماتریس و تکمیل تصویر می های طراحی مکعب ـ استدالل ادراکی شامل خرده آزمون

 باشد.  دد و حرف و محاسبات میـ حافظه فعال شامل ظرفیت عدد، توالی ع

 باشد. ـ سرعت پردازش شامل رمزگذاری، نمادیابی و حذف کردن می

 آموزان استفاده شده است. با توجه به این که آزمون وکسلر از اعتبار باالیی برخوردار است برای تعیین هوشبهر طبیعی دانش

ی  اختالالت یادگیری در سازمان آموزش و پرورش استثنایی و ترجمهنامه خواندن : با هماهنگی اساتید و کارشناسان  پرسش 

ای تدوین شد و با نظرخواهی از متخصصین امر  پریشی و خواندن، توسط پژوهشگر پرسشنامه ی اختالالت زبان پرسشنامه

های  شامل مهارت های استانی و کشوری استفاده شد. پرسشنامه اصالحات الزم انجام گرفت و از تجربیات معلمین و سرگروه

 باشد. شناسی، الفبا، رمزگشایی و شناخت کلمه، بالغت و روانی کالم، درک مطلب، دستخط و امالء می واج

 

 

                                                           
1 AlfredBinet 

2 Woodcut-Johnson 
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 های پژوهشیافته

 آموزان نارساخوان خواهد شد. فرضیه اول: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارت واج شناسی دانش

دهـد. نتـایج نشـان داد     ها در مهارت واج شناسی را نشان می آزمایشی در بین گروه های تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 9در جدول 

عمـل   دهـد  ؛ که نشـان مـی  =P=69/7(F(9،92),111/1داری وجود دارد ) بین دو گروه، در مولفه مهارت واج شناسی، تفاوت معنی

درصد واریانس تفاوت بین میانگین دو گـروه را تقویـت رشـد زبـان تبیـین       2/91آزمایشی در تقویت رشد زبان موثر بوده است و 

 کند. می

 
 شناسی تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر مهارت واج .9جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 شناسی آزمون مهارت واج پیش

 عمل آزمایشی

94/1 

61/1 

9 

9 

94/1 

61/1 

7/9 

69/7 

91/1 

111/1 

149/1 

912/1 

 

 آموزان نارساخوان در تولید و خواندن حروف الفبا خواهد شد. فرضیه دوم: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارتدانش

دهـد.   ها در مهارت تولید و خواندن حروف الفبا را نشان می های آزمایشی در بین گروه تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 2در جدول 

دارد نــداری وجــود  نتــایج نشــان داد بــین دو گــروه، در مولفــه مهــارت و تولیــد و خوانــدن حــروف الفبــا، تفــاوت معنــی          

(17/1,P=92/9(F(9،92)=آزمایشی در تقویت رشد زبان موثر نبوده است. ؛در نتیجه تاثیر عمل 
 تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر مهارت تولید و خواندن حروف الفبا .2جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

مجذور  سطح معناداری

 اتا

 آزمون تولید و خواندن حروف الفبا پیش

 عمل آزمایشی

7/1 

49/1 

9 

9 

7/1 

49/1 

96/4 

92/9 

194/1  

17/1  

992/1  

114/1  

 آموزان نارساخوان، در رمزگشایی و شناخت کلمه خواهد شد. فرضیه سوم: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارتدانش

دهـد.   مـی ها، در مهارت رمزگشایی و شناخت کلمه را نشان  های آزمایشی در بین گروه تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 9در جدول 

داری وجــــود  نتــــایج نشــــان داد بــــین دو گــــروه، در مولفــــه مهــــارت رمزگشــــایی و شــــناخت کلمــــه، تفــــاوت معنــــی 

درصـد واریـانس تفـاوت     94؛ در نتیجه تاثیر عمل آزمایشی تقویت رشد زبان موثر بوده است و =P=47/96(F(9،92),111/1دارد)

 کند. بین میانگین دو گروه را تقویت رشد زبان تبیین می
 

 تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر مهارت واج شناسی .9جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

سطح 

 معناداری

 مجذور اتا

 آزمون رمزگشایی و شناخت کلمه پیش

 عمل آزمایشی

94/1 

29/2 

9 

9 

94/1 

29/2 

29/6 

47/96 

197/1  

111/1  

964/1  

94/1  
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 آموزان نارساخوان خواهد شد. چهارم: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارت بالغت و روانی کالم دانشفرضیه 

دهد. نتایج نشان داد بین  ها در مهارت بالغت و روانی کالم را نشان می زمایشی در بین گروهآهای  تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 4در جدول 

؛ در نتیجه تاثیر عمل آزمایشـی  =P=99/9(F(9،92),117/1داری وجود دارد ) ی کالم، تفاوت معنیدو گروه، در مولفۀ مهارت بالغت و روان

 کند.  درصد واریانس تفاوت بین میانگین دو گروه را تقویت رشد زبان تبیین می 9/21در تقویت رشد زبان موثر بوده است و 

 

 شناسی تحلیل کواریانس در متن مانکوا متغیر مهارت واج .4جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 آزمون بالغت و روانی کالم پیش

 عمل آزمایشی

4/2 

41/9 

9 

9 

4/2 

41/9 

94/99 

99/9 

119/1  

117/1  

219/1  

219/1  

 

 نارساخوان خواهد شد.آموزان  فرضیه پنجم: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارت درک مطلب  دانش

دهـد. نتـایج    ها در مولفه مهـارت درک مطلـب را نشـان مـی     های آزمایشی در بین گروه تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 4در جدول 

؛ در نتیجـه  =P=19/22(F(9،92),111/1داری وجـود دارد )  نشان داد بین دو گروه، در مولفه مهـارت درک مطلـب، تفـاوت معنـی    

درصد واریانس تفاوت بین میانگین دو گروه را تقویت رشـد زبـان    7/49آزمایشی، تقویت رشد زبان موثر بوده است و تاثیر عمل 

 کند.  تبیین می
 

 شناسی تحلیل کواریانس در متن مانکوا متغیر مهارت واج .4جدول 

درجه آزادی  مجموع مجذورات منابع

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا

 آزمون درک مطلب پیش

 عمل آزمایشی

47/6 

94/9 

9 

9 

47/6 

94/9 

111/1 

19/22 

9/1  

111/1  

111/1  

497/1  

 

 آموزان نارساخوان خواهد شد. خط و امالی دانش فرضیه ششم: تقویت رشد زبان، موجب بهبود مهارت دست

دهد. نتایج  خط و امال را نشان می در مولفه مهارت دستها،  های آزمایشی در بین گروه تحلیل نتایج مقایسه تاثیر عمل 6در جدول 

؛در نتیجه تاثیر عمل =P=44/99(F(9،92),119/1داری وجود دارد ) خط و امال، تفاوت معنی نشان داد بین دو گروه در مولفه دست

ت رشـد زبـان تبیـین    درصد واریانس تفـاوت بـین میـانگین دو گـروه را تقویـ      6/21آزمایشی، تقویت رشد زبان موثر بوده است و 

 کند.   می
 

 خط و امال نویسی تحلیل آنکوا در متن مانکوا متغیر مهارت دست .6جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 خط و امال آزمون دست پیش

 عمل آزمایشی

9/9 

19/9 

9 

9 

9/9 

 19/9 

67/92 

44/99 

119/1  

119/1  

294/1  

216/1  
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 گیریبحث و نتیجه

های خواندن، نوشتن، هجی کردن، حافظۀ کوتاه  ای در زمینه دهد که کودکان نارساخوان، مشکالت عدیده شواهد نشان می

پرتی و حافظه  مدت، حافظه و ادراک دیداری و شنیداری، حافظه کالمی، حفظ توجه، ضعف در تعمیم و سازماندهی، حواس

های  سازد. ضعف در مهارت ها را ضروری می وتقویت رشد زبان در آن فعال دارند که این امر، شناسایی کودکان نارساخوان

ای، در  های خوانداری و نوشتاری، باعث مشکالت عدیده شناسی، صرف، نحو و پیگیری دستورالعمل رشد زبان، واج

در جهت رفع  آموزان، گردد که الزم است آموزش وپرورش، پس از شناسایی این دانش آموزان مبتال به نارساخوانی می دانش

 ها شوند.  های رشد زبان، باعث بهبود کیفیت آموزش در آن مشکالتشان تالش نماید و معلمان، با تقویت مهارت

شناسی، یادگیری الفبا، رمزگشایی و شناخت کلمه،  های آگاهی واج تقویت رشد زبان بر کاهش نارساخوانی، در مللفه

امال، بسیار موثر است، بنابراین تقویت رشد زبان، از ضروریات بازپروری و خط و  بالغت و روانی کالم، درک مطلب، دست

های یادگیری قرار گیرد. به طور  درمان نارساخوانی است که باید مورد توجه مربیان، والدین و مجریان تشخیص و درمان ناتوانی

توان از مطالب  ودکان نارساخوان است ومیکلی نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، نشانگر اثربخشی تقویت رشد زبان در ک

 آموزان مبتال به نارساخوانی بهره گرفت. مطرح شده، در بهبود عملکرد خواندن دانش

 پیشنهادات 

با استفاده از کارت تصاویر و جمله سازی برای تصاویر و تشخیص صدای اول و آخر کلمات و بازی هایی از این قبیل 

 مهارت واج شناسی را در دانش آموزان تقویت نمود. 

 برای تقویت مهارت در تولید و خواندن حروف به تقویت سایر فرایندهای شناختی پرداخت. 

شنا و ناآشنا و صداکشی و خواندن کلمات یک بخشی و چندبخشی مهارت رمز گشایی و شناخت با ارائه تمرینات و کلمات آ

 کلمه را در دانش آموز تقویت کرد.

برای اینکه دانش آموز بتواند روان بخواند و در خواندن شفاهی و معنی کلمات تسلط کافی پیدا کند از کتاب داستان های جذاب 

 ز وی در بحث های کالسی نظرخواهی شود.و مورد عالقه استفاده و همچنین ا

 جهت کسب مهارت درک مطلب از دانش آموز خواسته شود تا ادامه داستان نیمه تمام را بیان نماید.

 حرکتی و تعادل دانش آموز توجه شود. –جهت بهبود نوشتاری دانش آموز، به نحوه نشستن، هماهنگی های دیداری 

 عال و تقویت رشد زبان در کالس خود استفاده نمایند. های تقویت حافظه ف معلمان از مهارت

آموزان برای کاربرد مطالب یادگیری در زندگی روزمره و آمادگی  نظام آموزشی و تربیتی پیش رو به دنبال آماده کردن دانش

باشد و  رساخوان میهای اساسی در یادگیری، آموزش خواندن به کودکان نا باشد و یکی از مهارت ها می برای رویارویی با چالش

آموزان دارای مشکالت یادگیری در مدارس عادی کمک  توان به شناسایی دانش های ضمن خدمت می با توجه به آموزش

 شایانی کرد.
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