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.خواندن دانشآموزان نارس��اخوان است که ش��امل درک متن و بازشناسی لغت در متن میشود
 پژوهش حاضر از نوع نيمهآزمايشي و طرح تحقيق نيز طرح گروه شاهد نابرابر است که با:روش
 نفره از دانشآموزان نارساخوان30 انجام آزمونهای خواندن متن و تصاویر پیچیده در دو گروه
کالس سوم دبستان که با نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از میان مدارس ابتدایی انتخاب شده
 در نمونههای مس��تقل و برای بررس��ی اختالفt  برای تحلیل دادهها از آزمون. انجام ش��د،بودند
 نتایج پژوهش بین: یافتهها.میانگینهای دو گروه (آزمایش و ش��اهد) از بازآزمایی اس��تفاده شد
)؛p<0/05( نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و ش��اهد تفاوت معناداری نشان داد
به این صورت که نمرات دانشآموزان نارساخوانی که بعد از پیشآزمون تحت آموزش مهارتهاي
 آموزش مهارتهاي، به عب��ارت دیگر. در پسآزمون بیش��تر بود،ادراك بيناي��ي قرار گرفته بودند
 نتایج همچنین نشان.ادراك بينايي موجب بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان نارس��اخوان ش��د
میدهند که آموزش مهارتهای ادراک بینایی عملكرد خواندن دانشآموزان نارس��اخوان را بهبود
 ضمن این که تقویت مهارتهای ادراک بینایی میتواند توانایی دانشآموزان نارساخوان.میبخشد
 چون آموزش مهارتهای: نتیج هگیری.را در درک مطلب و بازشناس��ی لغت در متن افزایش دهد
ادراک بینایی عملکرد خواندن دانشآموزان نارس��اخوان را بهبود میبخشد و به تبع آن در توانایی
 روش مناسبی است برای آموزش،خواندن و درک مطلب آنها پیشرفت قابلمالحظهای پدید میآورد
.همۀ دانشآموزان نارساخوانی که در زمینۀ ادراک بینایی مشکل دارند
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The Impact of Visual Perception Skills Training on Reading Performance
in Students with Dyslexia
Objective: The aim of this study is to determine the effectiveness of training
visual perception skills on improving reading abilities, including comprehension and word recognition in texts among students with dyslexia. Method:
The present research is a semi-experimental study and the research plan is
of unequal control group type. Diagnostic Tests of Reading and Andre Rey
Test were administered to two groups of 30 third grade primary school students with dyslexia who were selected from primary schools using multi-step
cluster sampling. Data analysis was carried out using independent t-test to
assess the difference in the means of the two groups (experimental and
control) in posttest. Results: The findings indicated a significant difference
in the pretest and posttest scores of the experimental and control groups
(p=0.05). The dyslexic students who received visual perception training after
pretest, achieved higher scores in posttest. In other words, these findings led
an improvement in reading in dyslexic students. Conclusion: Results indicate that training visual perception skills could enhance reading performance
in students with dyslexia. Also, reinforcing visual perception skills could improve comprehension and word recognition in texts in students with dyslexia.
Training visual skills can improve reading performance and therefore, lead
to significant improvement in reading ability and comprehension in students
with dyslexia. Therefore, it can be concluded that training visual skills is
an appropriate educational method for all students with dyslexia who have
problems in visual perception.
Keywords: visual conception, dyslexia, Word recognition, comprehension
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مقدمه

تغییرات رشدی در س��رعت ادراک دیداری ،موجب افزایش توانایی

خواندن میش��ود .ارزیابیهای مربوط به پردازش دیداری به هنگام ورود
21

خواندن نوعی فرآیند رواني -زباني مبتنی بر اطالعات بينايي و آگاهی کودکان به مدرس��ه ،اطالعات مفی��دی در مورد پیشبین��ی احتمال وجود
خواننده و همچنین قوانين واجش��ناختي 1و معنايي 2اس��ت .به دیگر س��خن ،مش��کالت خوان��دن در آنها بهدس��ت میدهد (ه��ود 22و کنل��ن2004 ،23؛

خواندن نوعی فرآيند آزمايش��ي و ش��امل اس��تفاده از نش��انههاي زباني در دیوی��س ،24کوتس ،25گلز س��یجاس2007 ،26؛ کین��گ ،27وود ،28فلکنر،29
درونداد ادراكي 3حاصل از انتظارات خواننده است که باید اطالعات رسیده  .)2008در اغلب موارد ،نارس��اخوانی به وس��یلۀ نقص دیداری 30مش��خص
را پردازش کند و براي تأیید ،4رد 5يا تصحيح 6مورد وارسی و تصمیمگیری

ق��رار دهد .خواننده برای ايجاد پلي بين متن ي��ا حروف چاپي و معناي آن،

میش��ود ،اما در مورد ماهیت این اختالل و این که چطور با توانایی خواندن

مرتبط اس��ت ،اختالفنظر وجود دارد (گریفی��ن ،31بیرچ ،32بتمن ،33دلند،34

میبایس��ت مجموع��های از فرآيندها؛ بهویژه توانايي ادراك بينايي و س��ایر  .)1993در ی��ک پژوهش دو گروه از دانشآموزان نارس��اخوان و عادی با
تواناييهاي شناختي (حافظه ،توجه ،س��ازماندهي) ،دانش زباني و تجارب هم مقایس��ه شدند .نتایج نش��ان داد که دانشآموزان نارساخوان ،در مقایسه

گذشته را فعال كند .در واقع ،خواندن محصول تواناييهاي شناختي ،زباني،

دانش قبلي و کسب مهارت در تواناييهاي خاص خواندن است (اهللرادی،
مدرسی و محمدی.)1380 ،

بر اساس آمار جهانی ،شیوع مشکالت خواندن  3/5تا  6درصد است.

میزان ش��یوع اختالل خوان��دن در جمعیت دانشآموزی ای��ران چهار تا 12

درصد گزارش ش��ده اس��ت که با توجه به جوان بودن کش��ور ،حتی شیوع
کمتر از این میزان نیز میتواند جمعیت وس��یعی را گرفتار کند (کریمزاده،

شیرازی و نیلیپور.)1383 ،

برخی پژوهش��گران معتقدند که بی��ش از  25درصد از افت تحصیلی

ک��ودکان دبس��تانی از نارس��ایی خوان��دن 7سرچش��مه میگی��رد (هاتزلر،8

کرنبیچلر ،9جاکوب 10و وایمر .)2005 ،11افراد نارس��اخوان به دلیل داش��تن
اختالل خواندن در اغلب دروس خود با مش��کل مواجه میشوند .این گروه

ب��ا این که در اکثر مواقع از هوش طبیعی برخوردارند ،نمیتوانند پیش��رفت
تحصیلی بهنجار و مطلوبی داش��ته باش��ند و به همین دلیل یا به سختی بسیار

ب��ه تحصیل ادامه میدهند ،یا ت��رک تحصیل میکنند که این خود صدمات
اجتماع��ی ،اقتصادی ،فرهنگی و عاطفی -روانی بس��یار ب��رای فرد و جامعه

در پی دارد (حس��ینی گورانآب��ادی .)1374 ،هاردم��ن ،12درو 13و ایگان
( )2002گ��زارش كردهاند ك��ه تقريباً  80درصد كودكان دارای نارس��ایی
14

يادگيري ،نارساييهايي در زمينۀ خواندن دارند .اين مشكالت ممكن است

در مهارتهاي پاية خواندن و درك خواندن متمركز ش��ود .شواهد فراوان
دال بر نقش چش��مگیر اختالالت ادراکی در شکس��ت یادگیری ،بهویژه در

س��الهای اولیۀ تحصیل ،وجود دارد .براس��اس مطالعات انجام شده میتوان
گف��ت ک��ه احتماالً آم��وزش مس��تقیم ادراک بینایی به بهب��ود و فراگیری

تحصی��ل میانجامد (لي ،15مورنو ،16پارك ،17كارل��و 18و توروي2006 ،19؛
میلر2006 ،20؛ فریار و رخشان.)1379 ،
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با دانشآموزان عادی ،در تکالیف مربوط به تشخیص دیداری و شکلیابی

خطاهای بیشتری داشتند .بین تشخیص دیداری و عملکرد تکلیف شکلیابی
همبس��تگی مثبت وجود داش��ت .همچنی��ن ،عملکرد تش��خیص دیداری و

تکلیف شکلیابی با خواندن غیرنوشتاری (خواندن از روی شکل و تصویر)
و نامیدن سریع شکل مرتبط بود .تشخیص دیداری بهعنوان واریانس مستقل

در خواندن غیرنوش��تاری نیز نقش داش��ت .بنابراین ،براساس پژوهشهای
انجامش��ده میتوان گفت کمب��ود توجه دیداری و نیز مش��کل در پردازش
دیداری میتواند به اختالل در عملکرد خواندن منجر شود (الیس  ،الرگ ،
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واسپیندر ،1هرسلی 2و وان لیشاوت.)2008 ،3

برخی پژوهشگران معتقدند توانایی حرکات چشمی به مهارت درست

نشان میدهند (تالکوت 25و همكاران2008 ،؛ ورهون ،26لووی.)2008 ،27

دانشآم��وزان نارس��اخوان در اس��تفاده از راهکارهای واجش��ناختی

خواندن دانشآموزان کمک میکند ،در حالیکه دانشآموزان نارساخوان (بهخصوص زمانی که کلمات بهصورت شنیداری ارایه میشوند) و همچنین

در س��امانۀ دیداری مشکالتی دارند .بیشتر نارس��اخوانها تثبیت دوچشمی 4بازشناس��ی واژگان مشکل دارند (مارتین ،28پرات ،29فراسر2000،30؛ چف
ناپایداری ،بهخصوص در نیمکرۀ چپ ،نشان میدهند؛ بنابراین تمرکز دیداری و راوه .)2006 ،32احتماالً نارس��ایی رمزگردانی 33باعث بروز نارساخوانی در
31

ضعیفی دارند .بیثباتی دوچشمی و ناپایداری ادراک دیداری نارساخوانان مراحل اولیۀ یادگیری خواندن میش��ود .از دیگر س��و ،نقایص رمزگردانی

باعث میشود تا حروفی را که سعی میکنند بخوانند ،درهم ببینند (اسکالت آواشناس��ی 34نیز مش��کالتی در خوان��دن دانشآموزان نارس��اخوان ایجاد
کرنه ،5دیمل ،6بارتلینگ ،7رمس��میر2004 ،8؛ مس��باور ،9دچانگ .)2006،10میکند (هاوس ،35بیگلر ،36بورلینگیم ،37الوسون.)2003 ،38
پژوهشه��ا همچنین بیانگر این نکته هس��تند که خواندن درس��ت و روان،

نیازمند بازشناسی سریع دیداری و تفسیر معنایی حروف و کلمات جدید در

تثبیت متوالی چشمهاس��ت .برای مداخله و درک نارساخوانی ،ارزیابیهای

بهطورکلی ،یادگیری کودکان در مدرس��ه یا بی��رون از آن ،از طریق

متون نوش��تاری اس��ت .فنآوری اطالعات و ارتباطات  ،از طریق مواجهۀ
39

کودکان با متون چندوجهی ،40امکانات بيش��ماري برای تس��هیل یادگیری

عصبشناختی نارساخوانان ضروری است (استین2001 ،11؛ روتکوسکی ،12آنها فراهم ميكند .دستیابی به این وضعيت به پردازش شناختی هنگام درک

کرودر ،13کرودر2003 ،؛ اس��پرلینگ ،14لو ،15مانیس 16و سینبرگ2005 ،17؛

متن نیاز دارد (گوا ،41یعقوبزاده ،چاس��تر2000 ،42؛ هریسون ،43ادواردز،44

پژوهش��گران نش��ان دادهاند که در پاس��خ به س��ه مح��رک دیداری

در مطالعهای ،مهارتهای دیداری -امال 47این گونه تعریف شدهاست:

بهط��ور کلی ،بین زمان آغاز و پایان واکنش دانشآموزان عادی به تکالیف

هدف این مطالعه پاس��خ به این سؤال بود که آیا مهارتهای دیداری  -امال

هالند.)2006 ،18

پاکر2008 ،45؛ ورهوون ،پرفیتی.)2008 ،46

غیرکالمی (شکلها ،)19اختالل نارساخوانان از آخرین توالی شروع میشود .توانایی تش��خیص این که آیا حروف و اعداد بهدرستی مرتب شدهاند یا نه.
دی��داری همبس��تگی وج��ود دارد ،در حالیکه دانشآموزان نارس��اخوان بهعنوان واریانس مس��تقل در خواندن مطرح هستند و آیا خواندن کودکانی
که در مهارتهای دیداری  -امال ،مش��کل دارند ،ناقصتر از کودکان فاقد

همبس��تگی معناداری نش��ان ندادند که در این مورد احتم��ال وجود ارتباط
میان این مس��أله با مث ً
ال نوعی تأخیرشناختی با نارس��اخوانی قابلبحث است این مشکل است؟ آزمودنیها  207کودک هشت تا  10ساله بودند .به دلیل

(کرنیلسن ،20هانسن1998 ،21؛ کینگ و همكاران.)2008 ،

وجود ش��واهدی دال بر وجود ارتباط قوی میان آگاهیهای واجشناختی

48

پژوهشگران در مطالعهای طولی در یک نمونۀ دو هزار و  143نفری از و س��رعت نامیدن 49در خواندن ،مهارتهای دی��داری  -امال بهعنوان متغیر

دانشآموزان دبستانی هلندی ،تأثیرات مشخص رمزگشایی لغت ،22توانایی
درک واژگان و درک ش��نیداری را بر رشد درک خواندن بررسی کردند.

برای پیشبینی رش��د درک خواندن ،دو چارچوب نظری بررس��ی شد :در
فرضیۀ کیفیت واژگانی ،23رمزگشایی از واژگان تعیینکنندۀ درک خواندن
است؛ و در دیدگاه خواندن ساده ،24درک خواندن نتیجۀ رمزگشایی از لغت
و درک ش��نیداری در نظر گرفته شد .رمزگشایی از لغت ،بر درک خواندن

اولی��ه اثر زیاد و بر درک خواندن پایۀ شش��م اثر کمتری نش��ان داد .دادهها
فرضیۀ کیفیت واژگانی را تأیید میکنند ،به این صورت که شناسایی اشکال
لغت و معانی لغت میتواند رش��د درک خوان��دن را پیشبینی کند .دادهها

دیدگاه خواندن ساده را نیز به دلیل درک شنیداری و بازگشایی لغت تأیید

و بهطور معناداری به اندازۀ درک خواندن ،پیشبینی میکنند .این وضعیت،
از یک سو نوعی الگوی ترکیبی شامل رمزگشایی از لغت ،درک شنیداری

و معان��ی لغت را بهعنوان پیشبینیکنندههای درک خواندن مطرح میکنند

و از دیگر س��وی ،تأثیر قابلتوجه س��ه پیشبینیکنن��ده بر درک خواندن را
65

65
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مستقل در تحلیلهای رگرسیون سلسلهمراتبی 1در نظر گرفته شدند .کودکان

نیز در عمل از کالس دوم به بعد شروع میشود ،در این پژوهش سعی شده با

ب��ا کودکان بدون این نق��ص ،در همۀ متغیرهای خوان��دن بهطور معناداری

از متن و بازشناسی لغت در متن به دانشآموزان نارساخوان کمک شود.

دارای نق��ص در مهارتهای دیداری  -امال ( 21درصد نمونه) ،در مقایس��ه

پایینتر بودند .در برخی از کودکان هش��ت تا  10س��اله پیش��رفت خواندن

آموزش مهارتهای ادراک بینایی ،در زمینۀ عملکرد خواندن ،درک مطلب

روش

از طریق بروز مش��کل در حافظۀ نوش��تاری برای جه��ت دادن به حروف و

اعداد مختل میشود و در حالی که این کودکان به توجه خاصی نیاز دارند،

ممکن است مشکالتشان نادیده گرفته شود (بدیان1998 ،2؛ ابوربیا ،3شارع،4
منصور2003 ،؛ اورات ،5ویکز ،6بروکز.)2007 ،7

جامعۀ آماري اين پژوهش نيمهآزمايش��ي را كليۀ دانشآموزان دختر

و پسر سوم ابتدايي با تشخیص اختالل نارساخوانی تشکیل میدادند و طرح

بر اس��اس نظریۀ تکیهگاه ادراکی ،8کودکان نارس��اخوان در تکالیف تحقیق ،طرح گروه ش��اهد نابرابر بود .برای نمونهگیری با اس��تفاده از روش

واجش��ناختی و ش��نیداری نقایصی نش��ان میدهند که علت آن ناتوانی این نمونهگيري خوش��هاي 60 ،دانشآموز انتخاب ش��دند؛ ب��ه اين صورت كه

کودکان در ش��کلدهی به تکیهگاه ادراک��ی در تکالیف متکی بر مجموعۀ

ابتدا از میان دانشآموزان کالس س��وم هر مدرس��ه ،آنهایی كه نمرۀ درس

کوچکی از محرکهای پیدرپی است ،نه نقایص واجشناختی یا شنیداری .روخوانيش��ان کمت��ر از س��اير درسها بود ،پس از مش��ورت با معلمش��ان
با توجه به پیشبینی قوی این نظریه ،نقایص مرتبط با نامیدن سریع فقط باید غربالگري ش��دند .در مرحلۀ بعد ،براي تأیید نارساخواني این دانشآموزان،

در مجموعهه��ای کوچکی از مواد تکراری ارایه ش��ود ،نه در مجموعههای آزم��ون متن خواندن ،بهصورت انفرادي انجام ش��د ودانشآموزاني كه در
ب��زرگ مواد غیرتکراری .با توجه به ای��ن یافتهها ،این محققان بیان میکنند اين آزمون نمرۀ کمتری آوردند ،بهعنوان افراد نارس��اخوان در گروه نمونه
که آموزش مس��تقيم مهارتهاي ادراك بينايي ،روش اطمينانبخشي براي قرار گرفتند .گروه نمونه را  60دانشآموز ( 30نفر گروه آزمايش و  30نفر
بهبود و پيش��رفت عملكرد خواندن دانشآموزان نارساخوان است( .فیلپو ،9گروه ش��اهد) تش��کیل میدادند .در هر دو گروه (آزمايش و شاهد) نمونه

زوکولوتی ،10زیگلر2008 ،11؛ نانداکومار ،12لیت.)2008 ،13

در يك پژوهش ،براي توانبخش��ي نارساخواني رشدي دانشآموزان

هش��ت تا  12سالۀ ش��هر تهران ،یک برنامۀ آموزش��ي طراحي شد که يك
قس��مت از آن آم��وزش ادراك بينايي بود .نتايج اين تحقيق نش��ان داد كه

آم��وزش مهارتهاي ادراك بينايي ميتواند بر بهبود خواندن دانشآموزان
نارساخوان تأثیر بگذارد (يارياري.)1377 ،

شامل  15دانشآموز دختر و  15دانشآموز پسر بود.
ابزار تحقيق و روش اجرا

دادههای پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش ،به کمک دو آزمون

به دست آمد :آزمون تصاوير پیچیدة آندرهري (1942؛ به نقل از بهرامي)1377 ،
براي بررسي مشكالت خواندن و آزمون متن خواندن (فالح چای.)1374 ،

اگر چه برخی صاحبنظران معتقدند كه وجود مشكالت ادراكي (از

آزمون تصاویر پیچیدة آندرهري :این آزمون متشكل از دو كارت A

م��ورد ترديد اس��ت و در این زمینه به پژوهشهای بیش��تری نیاز اس��ت ،اما

اجرا ميش��ود .در اين پژوهش از كارت  ،Aکه از  18جزء ادراكي تشکیل

جمله مش��کل ادراك بينايي) در دانشآموزان دارای ناتوانيهای يادگيري
چون اختالل در ادراک بینایی عامل مهمی در نارس��ایی یادگیری محسوب

میشود و این اختالل میتواند بر س��ایر فعالیتهای آموزشی دانشآموز و
همچنین اس��تفادۀ بهینۀ وی از توانایی خواندن تأثیر منفی بگذارد و موقعیت
تحصیل��ی ،ش��غلی و اجتماع��ی او را به خطر ان��دازد ،لزوم انج��ام تحقیقی
دربارة چگونگی درمان نارس��اخوانی ضروری به نظ��ر آمد (بدیان2005 ،؛

هاردمن و همكاران2002،؛ هاالهان ،14لوید 15و کافمن ،16ويز 17و مارتينز،18

 ،)2005لذا ای��ن پژوهش با تمرکز بر اختالل خواندن و ش��یوههای درمانی

دانشآموزان نارساخوان سوم دبستان ،در پی شناسایی اثر روشهای درمانی
ب��ر این دانشآموزان بوده اس��ت؛ و از آنجا که این ک��ودکان عموماً از نظر
هوش��ی توانمند و قادر به یادگیری خواندن میباش��ند و مشکالت خواندن
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و  Bاس��ت كه هر كارت بهطور مجزا و با توجه به س��ن آزمودنی انتخاب و
ش��ده و برای افراد چهارس��ال به باال به كار برده ميش��ود ،استفاده شد .این

آزمون در دو مرحله اجرا میش��ود :مرحلۀ ترس��یم از رو و مرحلۀ ترسیم از

حفظ .در این تحقیق نمرۀ ترسیم از رو ،که مؤید رشد ترسیمی و ساختیابی

ادراکی آزمودنی است ،مورد نظر قرار گرفت.
19
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			2- Badian
3- Abu-Rabia
			4- Share
5- Everatt
			6- Weeks
7- Brooks
8- perceptual anchor theory
9- Filippo
		10- Zoccolotti
11- Ziegler
		 12- Nandakumar
13- Leat
		14- Hallahan
15- Lioyd
		16- Kauffman
17- Weiss
		18- Martinez
19- perception structure

66

66

تأثیر آموزش مهارتهای ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن در دانشآموزان نارساخوان
الله سامع سیاهکلرودی و همکاران

آزم��ون ادراك بيناي��ي آن��دره ري طب��ق نظر و پيش��نهاد اس��تريت

1

خوان��دن دارند .براي هر س��طح ،دو متن همتا (موازي) تهيه ميش��ود :يكي

نمرهگذاري ش��د .ب��رای یافتن روای��ی آزمون تصاویر پیچی��دۀ آندره ري،

براي خواندن با ص��داي بلند و ديگري براي خواندن بیصدا یا بدون کالم.

بهط��ور تصادفی انتخاب ش��ده بودند ،اجرا کردند و س��پس از طریق آلفای

به مرز ناكافي برس��د ،آزمون متوقف ميشود .متن انتخابي برای كالسهاي

پژوهش��گران آن را در  60کودک ( 30دختر و  30پسر) عادی نه ساله ،که

کرونباخ ،2روایی  0/87را بهدست آوردند .فالح چای ( )1374برای آزمون

تصاویر پیچیدۀ آندرهري که داراي دو بخش خواندن و دیکته است ،روایی

 0/94را به دست آورد.

در اين پژوهش از آزمون خواندن که داراي  18متن اس��ت ،اس��تفاده

ش��د .براي هر پايه ،سه آزمون ساخته ش��د كه آزمون اول  50درصد كتاب

درس��ي ،آزمون دوم  75درصد كتاب درسي ،و آزمون سوم تمام كتاب را
دربرميگيرد .هر آزمون داراي چند آزمون همتاس��ت که از آسانترين متن

آغاز و بهتدريج دش��وار ميشود ،از نظر س��ني درجهبندی شده و بهراحتي

اگرسطح خواندن كودك که سطح آموزشي و مالك سطح خواندن اوست

اول و دوم  60تا  100كلمه و چهار تا ش��ش سؤال و برای كالسهاي سوم،

چهارم و پنجم  100تا  150كلمه و هفت تا  10س��ؤال دارد .دايرۀ لغات 20
درصد ،وابس��ته به متن  60درصد و اس��تنباطي  20درصد سؤالهای متن را
تشکیل میدهند (فراستيگ ،لفاور و ويتسلي.)1378 ،

مت��ن انتخاب��ي در ای��ن پژوهش  100كلم��ه دارد که پ��س از این که

دانشآموز آن را میخواند ،درصد ميزان بازشناسي لغت در متن و همچنين
درك و فهم آن مشخص ميشود.

ان��واع خطاها در اين پژوه��ش عبارتاند از :جانش��ینی ،امتناع ،تلفظ

براي پايههاي مختلف كاربرد دارد .در صورتي كه فرد در آزمون  50درصد اش��تباه ،افزودن کلمه ،ح��ذف کلمه ،افزودن حرف ب��ا هجا ،حذف حرف
كتاب موفق نش��ود ،آزمون به پايه و س��ن قبلي برميگردد و به همين ترتيب ی��ا کلمه ،بازگویی اصالحی و جابهجایی .برای محاس��بۀ خطاهای خواندن،

ادامه مييابد.

روای��ی آزمون متن خواندن در پژوهش فالحچاي ( )1374و یاریاری

( )1377ب��ه ترتی��ب  0/86و 0/87بهدس��ت آمد .با توجه به اي��ن كه در اين
پژوهش از آزمون نه سالهها استفاده شده ،پايايي آن مجددا ً بهوسیلۀ محققان
اين پژوهش از طريق بازآزمايي مورد بررس��ي قرارگرفت و برای آن روایی

 0/85بهدست آمد .سطح خواندن دانشآموز با توجه به مقياسي كه بهوسیلۀ

بس��ياري از مؤلفان از جمل��ه آو 3و لوگرو)2006( ،4؛ ميل��ر ،)2007( ،لي و
همكاران)2006( ،؛ اسكالت كرنه و همكاران)2004( ،؛ مارتين و همكاران،

()2000؛ فالحچاي ( )1374پذيرفته شده ،مطابق ساختار زير است:

 .1س��طح خواندن مستقل :5در اين س��طح دانشآموز متن منتخب را

واقعاً بدون غلط ميخواند .ميزان بازشناس��ي لغت در متن برای او  99درصد

و درك و فهم مطلب (كه از طريق پاسخگويي به پرسشهاي متن مشخص

ميشود)  90درصد است.

 .2س��طح خواندن آموزش��ي :6كودك دراين سطح ميتواند آموزش

ببيند و در خواندن پيش��رفت کند .ميزان بازشناس��ي لغت در متن برای او 95

درصد و درك و فهم مطلب  75درصد است.

تعداد خطاها بر مجموع خطا تقسیم و در  100ضرب شد .عدد بهدست آمده
درصد مشكل خواندن را مشخص ميكند.

مجموع خطا
= درصد خطاها)
(× 100
تعداد خطا
در بخ��ش درك و فه��م مطلب نيز به ه��ر كدام از س��ؤالها نمرهاي

اختصاص داده شد؛ به گونهاي كه جمع نمرات  100و به نسبتي كه كودك

ناتواني نش��ان میداد ،درصد مشكالت تعيين میش��د .برای محاسبۀ درصد

درک مطلب ،تعداد پاس��خهای صحیح بر تعداد کل س��ؤالها تقس��یم و در
 100ضرب شد .با اين كار دامنۀ تغييرات موقعيت دانشآموز در گستردهاي
از صفر درصد تا صددرصد تعیین ميشد (تبریزی.)1380 ،

تعداد کل سؤالها
= درصد درک مطلب)
(× 100
تعداد پاسخهای صحیح
در ش��روع ،آزمون متن خواندن ،بهصورت انفرادی اجرا ش��د؛ به اين

ص��ورت كه دانشآموز مت��ن را با صداي بلند در حض��ور محقق با صدای

 .3س��طح ناكافي :7در اين س��طح دانشآموز قادر نيست با متن رابطه

بلند ميخواند و محقق ضمن مش��اهدات باليني به كلمات خواندهشده دقت

و فهم مطلب كمتر از  50درصد اس��ت .به بی��ان دیگر ،اين آزمون بهخوبی

مت��ن را دوباره بخواند تا بتواند عل��ت ناتواني او را بهتر تحليل كند .هنگامی

متن را بدون غلط و با س��رعت میخواند) را مشخص كند .این تقسیمبندی

			1- Estrit
			 3- Au
5- independent reading level
7- unadequate level

برق��رار كند و ميزان بازشناس��ي لغت برای او كمت��ر از  90درصد ،و درك

ميتواند س��طح خواندن مس��تقل فرد (يعني سطحي كه در آن فرد به تنهايي

فقط برای تفکیک کودکان عادی از کودکانی مناس��ب اس��ت که مش��کل
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ميكرد و در مواردي از وی ميخواس��ت تا برخي از قس��متها يا كلمات
2- Cronbach’s alpha
4- Lovegrove
6- educational reading level
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ک��ه دانشآموز متن را میخواند ،محقق تعداد خطاها و همچنین نوع آنها را تكليف مورد نظر تس��لط پيدا کند .پس از اتمام آموزش و کس��ب اطمينان

ثبت میکرد .بعد از پايان خواندن متن ،دانشآموز ميبايس��ت به سؤالهای ازتس��لط همۀ دانشآموزان بر فعاليت آموزش��ي ،پسآزم��ون خواندن متن
مربوط به متن خوانده ش��ده جواب دهد تا مي��زان درك و فهم او از مطلب (البته با متني متفاوت ،ولي درجۀ دش��واري يكسان) و آزمون ادراك بينايي

س��نجيده شود .در مرحلۀ بعد ،قسمت ترسیم از روی آزمون تصاوير پیچیدۀ آندرهري روي هر دو گروه آزمايش و شاهد اجرا شد تا اثربخشي آموزش

آندرهري در هر دو گروه (شاهد و آزمایش) بهصورت انفرادی اجرا شد.
روش جمعآوري دادهها

ادراک بینایی مشخص شود.

برای تحلیل دادهها و پاسخگویی به سؤالهای پژوهش از شاخصهای

آمار مرکزی ،آزمون  tدر نمونههای مس��تقل ،همسانی درونی ،خطای معیار

روش جم��عآوری دادهه��ا به ای��ن صورت بود ک��ه در پيشآزمون ،اندازهگیری ،و برای محاسبۀ ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.

آزمون تش��خیصی خواندن و آزم��ون ادراك بينايي آن��درهري (در هر دو

یافتهها

گروه ش��اهد و آزمایش) اجرا ش��د .اجراي پيشآزم��ون و پسآزمون ،هر

کدام ،يك هفته طول کش��ید .پس از پایان اجراي پيشآزمون،كار آموزش
گروه آزمايش شروع شد .آموزش تقريباً يك ماه به طول انجاميد و در اين
مدت به هر دانشآموز هش��ت جلس��ه آموزش داده ش��د که طول مدت هر
جلسه به زمان در دسترس (حداقل  25دقيقه) بستگي داشت.

همانطورکه ذکر شد ،آزمودنيهای اين تحقيق  60دانشآموز دختر

و پسر دچار اختالل نارساخواني بودند كه در گروه سني نه سال قرار داشتند
و همگي در كالس سوم ابتدايي تحصيل میکردند.

ه��دف از تهی��ه و اجرای برنامۀ آموزش��ی در ای��ن پژوهش ،آموزش

جدول  ،1ميانگين و انحراف معيار دو گروه ش��اهد و آزمايش را در

دانشآموزان نارس��اخوان بود .مواد آموزشی جلسات آموزش مهارتهای

در آزمون تصاوير درهم آندرهري ،نمرۀ ترسيم از رو كه نشاندهندۀ ادراك

مهارته��ای ادراک بینای��ی ،و ترمی��م و اص�لاح نقای��ص ادراک بینایی
ادراک بینایی از کتاب «آزمون پیش��رفتۀ ادراکی -بینایی فراستیگ» ترجمۀ
تبریزی و موس��وی و همچنین کتاب «درک بصری» تألیف صفایی دیبا تهیه

ش��ده و عبارت بودند از :س��ؤالهایی در مورد رنگها ،برای آگاهی محقق

از ای��ن که دانشآموزان با رنگها آش��نایی کامل دارن��د ،توزیع برگههای

رنگآمی��زی در بین دانشآموزان ،رنگآمیزی اش��کال تهیه ش��ده (برای
تشویق دانشآموزان و ایجاد انگیزه در آنها برای همکاری با محقق و چون

آزمودنیها در س��نی بودند که زود خسته میش��دند ،زمانی به رنگآمیزی
اش��کال اختصاص داده شد) ،پیدا کردن ش��کل چهارگوش در بین اشکال

مختلف و رنگآمیزی آن ،نش��ان دادن و نام بردن ش��کلهای چهارگوش
در محی��ط اطراف ،پیدا کردن ش��کل مس��تطیل در بین اش��کال مختلف و
رنگآمیزی آن ،نشان دادن و نام بردن شکلهای مستطیل در محیط اطراف،

پیدا کردن شکل دایره در بین اشکال مختلف و رنگآمیزی آن ،نشان دادن

و نام بردن ش��کلهای دایره در محیط اطراف ،پیدا کردن ش��کل سه گوش
در بین اش��کال مختلف و رنگآمیزی آن ،نشان دادن و نام بردن شکلهای
س��هگوش در محیط اطراف ،پیدا کردن اش��کال س��هگوش و مس��تطیل در
بین اش��کال مختلف و رنگآمی��زی آنها ،پیدا کردن اش��کال چهار گوش
و دایره در بین اش��کال مختلف و رنگآمیزی آنها ،پیدا کردن ش��کلهای

مش��ابه و رنگ-آمیزی آنها ،پیدا کردن ش��کلهای متفاوت از بقیه اشکال
و رنگآمیزی آنها .كار آم��وزش تا زماني ادامه میيافت كه دانشآموز به
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مرحلۀ پيشآزمون و پسآزمون نش��ان ميدهد .ذكر این نکته الزم است که

بينايي اس��ت ،مورد نظر ميباش��د .مقادیر میانگین و انحراف معیار بر اساس
نمرات خام دو گروه آزمایش و شاهد نشان داد که تفاوت میانگین دو گروه

در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب  26/58و  28/30و میزان  tبرابر 2/18

میباشد که با درجۀ آزادی  58و در سطح  <0p/05از لحاظ آماری معنادار
است .به عبارت دیگر ،آموزش مهارتهاي ادراك بینایی عملكرد خواندن
دانشآموزان نارساخوان را بهبود بخشیده است (جدول .)1

ج��دول  ،2ميانگين و انحراف معيار دو گروه ش��اهد و آزمايش را در

مرحلۀ پيشآزمون و پسآزمون نش��ان مي دهد .مقايسۀ ميانگين و انحراف
معيار دو گروه در پيش-آزمون و پسآزمون نشان مي دهد كه اين شاخصها

در پسآزم��ون افزاي��ش دارد .از لحاظ آماری نیز اخت�لاف پیشآزمون و
پسآزم��ون درک و فهم مت��ن در هر دو گروه ،با می��زان  ،t = 2/09درجۀ

آزادی  58و در س��طح  <p 0/05معنادار اس��ت .به عبارت دیگر ،آموزش
مهارته��اي ادراك بینای��ی موج��ب افزايش درك مطل��ب دانشآموزان
نارساخوان از متن ميشود.

ج��دول  ،3ميانگي��ن و انحراف معيار دو گروه ش��اهد و آزمايش را

در مرحل��ۀ پيشآزمون و پسآزمون نش��ان ميدهد .در بخش بازشناس��ي
لغ��ت در يك مت��ن  100كلمه-اي ،ع��دد حاصل از جم��ع خطاها درصد

مشكل را نشان ميدهد .بديهي است هر چه تعداد خطا كمتر باشد ،درصد

مش��كل هم كمت��ر و در نتيجه ميانگي��ن كوچكتر خواهد بود .از س��وی
68
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دیگر ،یافتهها نش��ان میدهند ک��ه از لحاظ آماری اخت�لاف پیشآزمون

و پسآزم��ون بازشناس��ی لغت در ه��ر دو گروه با می��زان  ،t=2/17درجۀ

آزادی  58و در س��طح  p<0/05معنادار است ،یعنی آموزش مهارتهاي

بحث
نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه ادراك بينايي كودكان نارساخوان

ادراك بینای��ی باعث افزايش بازشناس��ي لغت در مت��ن (کاهش خطا) در

و به دنبال آن عملكرد خواندن ،درك و فهم مطلب ،و بازشناس��ي لغت در

ب��ه عب��ارت دیگر ،تف��اوت عملک��رد خواندن دو گروه (ش��اهد و

دو گروه از لحاظ آماري معنادار اس��ت ،ميتوان اي��ن تفاوت معنادار را به

نیست .در پسآزمون (یعنی بعد از آموزش مهارتهای ادراکی در گروه

در فرضي��ۀ اول پيشبيني ش��ده بود كه آم��وزش مهارتهاي ادراك

دانشآموزاننارس��اخوانميش��ود.

آزمای��ش) دانشآموزان نارس��اخوان در پیش-آزمون ،زی��اد و معنادار

متن در این كودكان بهبودیافتنی اس��ت .ب��ا توجه به اين كه تفاوت ميانگين
آموزش و اجراي برنامۀ بازپروري نسبت داد.

آزمایش) عملک��رد خواندن دانشآموزان گروه آزمایش در مقایس��ه با بيناي��ي بر بهبود عملكرد خواندن تأثیر دارد .جدول  1نش��ان میدهد كه در
گروه ش��اهد (که هیچ آموزش��ی دریافت نکرده بودند) بهتر ش��ده بود .آزمون معناداري ،تفاوت ميانگينهاي دو گروه آزمايش و شاهد t ،مشاهده

ش��اخص درک مطلب از متن نیز در گروه آزمایش افزایش چش��مگیری شده  2/18معنادار است ( ،)p<0/05بدين ترتيب آنچه از نتايج اين پژوهش
یافت که نش��اندهندۀ اثربخش بودن آم��وزش مهارتهای ادرک بینایی برميآيد حاكي از اثربخش��ي آموزش مهارته��اي ادراك بينايي بر بهبود
در دانشآموزان نارساخوان اس��ت .در رابطه با شاخص بازشناسي لغت ،عملك��رد خواندن دانشآموزان نارس��اخوان اس��ت .این يافته ب��ا يافتههاي
این توضیح الزم اس��ت که چون در يك متن  100كلمهاي تعداد خطاها گریفی��ن و هم��كاران1993 ،؛ بدیان1998 ،؛ هااله��ان و همكاران2005 ،؛
جمع ش��د ،بدیهی اس��ت که کم بودن تعداد خطاها بیانگر اثربخش بودن استین2001 ،؛ والدیوس و همكاران2004 ،؛ بیرچ 1و چس2004 ،2؛ فاسوتی
آموزش مهارتهای ادراک بینایی اس��ت.
2- Chase
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تأثیر آموزش مهارتهای ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن در دانشآموزان نارساخوان
الله سامع سیاهکلرودی و همکاران

و هم��كاران2005 ،؛ هاتزل��ر و هم��كاران2005 ،؛ پ�لازا و کوهن2006 ،؛ پایههای اول تا س��وم) با دانشآموزان نارس��اخوان ،کالسهای آموزش��ی
ديويس و هم��كاران2007 ،؛ اورات و همكاران2007 ،؛ فیلیپو و همكاران،

2008؛ وره��ون و لووی2008 ،؛ اهللرادي و همكاران1380 ،؛ س��يف نراقي

طراحی و ش��یوههای برخورد با این مشکل را برایشان تشریح کنند تا معلمان
بتوانند مهارتهای ادراک بینایی را به دانش-آموزان نارس��اخوان آموزش

و ن��ادری1381 ،؛ تبري��زي1380 ،؛ س��یاهکوهی1377 ،؛ امینی یکتا 1376 ،دهند .همچنین میتوان به درمانگران ،آموزگاران و والدين این دانشآموزان
همسوست.

اطمينانخاط��ر داد که اگر از دانش كافي برخوردار ش��وند ،ميتوانند اين

بينايي بر افزايش درك مطلب از متن تأثیر دارد .جدول  2نش��ان میدهد که

زمينههاي متعدد به پيشرفتهاي چشمگيري دست يابند.

در فرضيۀ دوم ،پيشبيني ش��ده بود كه آم��وزش مهارتهاي ادراك مش��كل را حل كنند و حتي ممكن اس��ت بس��ياري از اين دانشآموزان در

اين فرضيه نيز با س��طح اطمينان  95درصد تأیید ميش��ود .به عبارت دیگر،

ه��دف كاربردي اين تحقيق ،ارايۀ راهبرد ب��ه درمانگران ،آموزگاران

نتايج اين پژوهش مؤید آن اس��ت كه با رفع نارس��اييهاي ادراك بينايي و و والدين ميباش��د تا با اتکا به دانش كافي بتوانند اين مش��كل را حل كنند.

تقويت آن ميتوان درک مطلب دانشآموزان نارساخوان را از متن افزايش با توجه به ن��كات فوق و اهميت موضوع ،مطالعه و آگاهي در مورد عوامل

داد .يافتههاي اين قس��مت پژوهش با يافتههاي كرنيلسن و هانسن)1998( ،؛ مؤث��ر بر خواندن و راههاي بهبود عملكرد خواندن ،تش��خيص و شناس��ايي
مارتی��ن و همكاران2000 ،؛ اب��و ربيا و هم��كاران2003 ،؛ ولوتینو ،1فلچر ،2بهنگام دانشآموزان نارس��اخوان ضروری به نظر میرس��د تا برای درمان و
اسنولینگ ،3اس��کانلن2004 ،4؛ مس��باور و دجانگ2006 ،؛ واندرشاوت و افزایش سطح بهداش��ت رواني مدارس و دانشآموزان ،و نیز افزايش بهبود
همكاران2008 ،؛ هریس��ون و هم��كاران2008 ،؛ دلوچی1379 ،؛ حس��يني عملكرد تحصيلي این گروه از دانشآموزان اقدامات الزم انجام شود.
گورانبادي1376 ،؛ فالح چاي1374 ،؛ صابري 1377 ،همسو میباشد.

از آنجاکه ای��ن پژوهش فقط در حجم نمونۀ کوچک دانش-آموزان

در فرضيۀ س��وم ،پيشبيني ش��ده بود كه «آموزش مهارتهاي ادراك مبتال به اختالل خواندن و آن هم فقط دانشآموزان پایۀ س��وم ابتدایی انجام

بينايي بر افزايش بازشناسي لغت در متن مؤثر است» .جدول  3نشان میدهد كه ش��د ،ضروری اس��ت که چنین پژوهش��ی در نمونهه��ای بزرگتر و دیگر
اين فرضيه نيز با سطح اطمينان  95درصد تأیید و فرض خالف آن رد ميشود .مقاط��ع تحصیلی نیز صورت بگیرد .از س��وی دیگ��ر ،پژوهشهاي مختلف
یعن��ي این که فرض محقق مبني بر اثر آم��وزش مهارتهاي ادراك بينايي به نش��ان داده اس��ت كه اگر كودكان نارس��اخوان در كالس دوم شناخته و به

دانشآموزان نارس��اخوان بر افزايش بازشناسي لغت در متن پذيرفته ميشود .مراكز بازپروري ارجاع ش��وند 85 ،درصد آنها به س��طح بهنجار ميرسند،
کاهش نمرات پسآزمون بازشناسي لغت ،نشان از اثربخشي آموزش مربوطه ای��ن در حالی اس��ت که عدم ش��ناخت اين كودكان در س��نين پايين باعث
دارد .يافتهه��اي پژوه��ش در مورد این فرضیه ،با يافتهه��اي گوا و همكاران ،تثبيت مش��كالت آنها و ایجاد مشكالت عميقتر در زمينۀ خواندن ميشود.

2000؛ رين��ر 5و پوالچك1989 ،6؛ هاوس و هم��كاران2003 ،؛ ميلر2006 ،؛ بنابراين ،تشخيص بهنگام اين كودكان اهميت بسزايي دارد .اين پژوهش را
هالند2006 ،؛ چ��ف و راوه2006 ،؛ کینگ و هم��كاران2008 ،؛ تالکوت و ميتوان در سطح كش��ور در تمام كودكان دبستانی داراي ناتواني يادگيري

همكاران2008 ،؛ وره��وون و پرفیتی2008 ،؛ فالح چ��اي1374 ،؛ يارياري( ،نوش��تن ،رياضيات ،دیکته) انجام داد .همچنين ،رابطۀ تدريس نادرس��ت و

1377؛ ایمانی شکیبایی و رضازاده معروف 1376 ،همسوست.

ضعيف ،وضعيت اقتص��ادي و اجتماعي كودكان ،مي��زان جمعيت كالس،

این تحقیق نش��ان داد که دانشآموزان نارس��اخوان در ادراک بینایی مي��زان تحصي�لات والدين را با ميزان ب��روز ناتوان��ي در يادگيري خواندن

خود مش��کالتی دارند که با آم��وزش مهارته��ای ادراک بینایی میتوان بررس��ي کرد .بهعنوان نمونه مدارس ميتوانند با مش��خص کردن كودكاني

توانمندیه��ای ادراک بینای��ی و به دنب��ال آن عملك��رد خواندن ،درك و كه والدين بيس��واد دارند ،برنامهريزيهاي دقيقي در جهت رفع اشتباههای
فهم مطلب و بازشناس��ي لغت در متن را در آنها بهبود بخش��ید ،اصالح کرد ابتداي��ي و بهنجار نم��ودن دانشآموزان به عمل آورند تا از پايدار ش��دن و

وحتی افزایش داد .همچنین ،معلمان دانشآموزانی که آموزش مهارتهای عميقتر شدن مشكالت آنها جلوگيري کنند.
ادراک بینایی دریافت کرده بودند ،اظهارداش��تند ک��ه بعد از آموزش این

دانشآموزان ،در بحثهای کالس��ی بیش��تر ش��رکت میکردن��د و تمایل
بیش��تری به خواندن نشان میدادند و حتی در دروسی مانند ریاضی و دیکته

نیز پیشرفت چش��مگیری بهدست آوردند .با توجه به نتایج ،پیشنهاد میشود

مس��ؤوالن آم��وزش و پرورش برای آش��نایی معلمان دبس��تان (بهخصوص
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