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 چکیده
ــخیص اهمیت به توجه با ــکالت زودهنگام مداخله و تش  مفهومی الگوي طراحی آموزان،دانش در خواندن مش

  الگوي یابی اعتبار و طراحی باهدف حاضــر پژوهش. رســدمی نظر به ضــروري خواندن ايزمینه هايمهارت
سی و خواندن ايزمینه هايمهارت يامداخله شی برر   خطر معرض در آموزاندانش خواندن مهارت بر آن اثربخ
  کیفی خشب در و بررسی متوالی اکتشافی نوع از آمیخته تحقیق روش با حاضر پژوهش. شد انجام خواندن اختالل

 نترلک گروه – آزمایش گروه آزمایشی شبه طرح از کمی روش در و استقرایی محتواي تحلیل روش از پژوهش
ـــتفاده آزمونپس – آزمونپیش طرح با   يهامتن پژوهش، کیفی بخش در انتخابی هدفمند ۀنمون. گردید اس
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 هايمهارت با مرتبط کتب و مقاالت از مورد 38 محتواي و معلمان اساتید، کارشناسان، مصاحبه از شده استخراج
 ابزار. بودند خواندن اختالل خطر معرض در کودکان از نفر 32 کمی بخش در پژوهش ۀنمون و خواندن ايزمینه

ساخوان و خواندن آزمون پژوهش این شکالت يریگاندازه براي که بود) نما( ینار   دهش گرفته کار به خواندن م
ست ستقرایی محتواي تحلیل با. ا صب مهارت شامل نهایی مقوله 6 پژوهش، کیفی بخش در ا  مهارت ،یشناختع

  و استخراج) RANخودکار ( سریع گذارينام ،یشناختواج آگاهی شفاهی، بیان مهارت فضایی، مهارت حسی،
 هايمهارت آموزش کاربردي الگوي ســـپس و طراحی اســـتخراجی عناصـــر ةرندیدربرگ مفهومی الگوي ابتدا

ــد طراحی خواندن ايزمینه ــتفاده با هاداده تحلیل. ش ــی از حاکی مکرر يریگاندازه روش از اس   ويالگ اثربخش
ست خواندن اختالل خطر معرض در آموزاندانش خواندن مهارت بر ايزمینه هايمهارت يامداخله ساس بر. ا  ا

ستبه ۀنتیج ضر پژوهش از آمدهد   براي خواندن ايزمینه هايمهارت ةشد نیتدو الگوي آموزش از توانمی حا
 .کرد استفاده آموزان دانش خواندن هايمهارت بهبود

 مشکالت معرض در آموزان دانش ،خواندن مشکالت خواندن، ايزمینه هايمهارت ها:واژه کلید

 .نخواند
 

 مقدمه
است که  ياهوشمندانهبسیار  يهاتیفعالیکی از  )1،2018ون رنهدانش (خواندن به عنوان منبع 

و  هامهارتو در میان  )1387(قره گوز و سیف نراقی،  ردیگیمانسان در طول زندگی یاد 
برخوردار است. مشکل  ياژهیواول مدرسه، از اهمیت  يهاسالآموزشگاهی در  هاياکتساب

ژخوانی یا ک معموالًیادگیري تطبیق لغات با اصوات زبانی، یعنی خواندن کلمات نوشته شده (
اختالل یادگیري ویژه است (سادوك و  عالئم نیترعیشا) یکی از شودیمدیس لکسی نامیده 

). یادگیري خواندن منوط به درك کودك از این موضوع است که کدهاي 2000، 2سادوك
 يشدهي رمزگذار هاينشانهنظام نوشتاري  هايواژهو اینکه  هستندزبان  هايواجالفبایی نمایانگر 

1 René van. W 
2 Sadock, B. J., & Sadock, v. a 
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) 1998: 1(موتر و همکاران استدك کو شناختیواجزبان گفتاري هستند، این امر مستلزم آگاهی 
مشکالت بازشناسی درست و روان کلمات، فقر هجی کردن و توانایی رمزگشایی از جمله 

تی منجر شناخ هايتواناییدر ارتباط با سایر  هایینقصمشکالت خواندن است. این مشکالت به 
). 2008، 2نارساخوانی المللیبین(انجمن  شودمی ايزمینهو مانع رشد دانش واژگان و  گرددمی

 ،خواندن هستند مشکالت دچار کافی رسمی آموزش و طبیعی هوش باوجودبرخی کودکان 
 زبانی-شناختی هاينقص شامل بیماري این که داد نشان اختالل خواندن در مورد زیادي تحقیقات

 ظهحاف و خودکار سریع گذارينام واجی، آگاهی بر متمرکز مطالعات این اکثر. است متعدد
 .)3،2017همکاران و وانگ( قرار گرفته است آزمایش مورد زبان از بسیاري در کالمی مدتکوتاه

استفاده  4سوادآموزي اضطراري نیز از اصطالح هاپژوهشکه در برخی  ايزمینهمهارت 
 هک سوادآموزي از پیش هاينگرش و هادانش ،هامهارت از وسیعی طیف توصیف براي کنندمی

 ادسو رشد اساس و پایه و شودمی استفاده ،آورندمی دست به رسمی مدرسه از قبل کودکان
 مانند اضطراري سواد. )2001 ،5لونیگان وایت هورست،( کندیم فراهم را بعدي آموزي

 گذارينام :مثالعنوانبه( شناختی پردازش هايمهارت سایر و واژگان ،واجی آگاهی ،نامهدانش
 بعدي مهارت خواندن که است رسیده اثبات به) مدتکوتاه حافظه و) RAN( سریع خودکار

 و شواتسنایدر ،لونیگان ؛1998 ،6پیترسن و بورستروم ،البرو( کندمی بینیپیش را کودکان
 هگسترد طوربه که را شناختی کمبود هايمدل اساس بینیپیش مدل این) 2008 ،7وستبرگ

1 Muter, V., Hulme, C., Snowling, M., Taylor, S 
2 International Dyslexia Association 
3 Wang, L. C., Liu, D., Chung, K. K. H., & Yang, H. M 
4 Emergent literacy 
5 Whitehurst & Lonigan 
6 Elbro, Borstrøm & Petersen 
7 Lonigan, Shanahan & Cunningham 
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 مشکالت وانندبت تا اندشده متمرکز اولیه عالئم بر عمدتاً که دهدمی تشکیل ،است شده پذیرفته
 .)2006 ،پنینگتون( کنند برطرف و شناسایی وقت اسرع در را خواندن

 مهارت هايمؤلفه عمدتاًمشکالت خواندن صورت گرفته که  ةدر حوز ي فروانیهاپژوهش
 ايزمینه هايمهارت به هاپژوهش برخی ،اندکردهموردي بررسی  صورتبهرا  خواندن ايزمینه

 )1997،1994( 1کربی و نقلیري ،داس .اندپرداخته شناختیعصب هايمهارت دیدگاه از خواندن
 »زمانهم پردازش« ،»توجه« ،»ریزيبرنامه« اساس بر را شناختی پردازش از جدیدي سازيمفهوم

 عمدي ،انشد و فرآیندها از استفاده و شناختی کنترل ،ریزيبرنامه. دادند ارائه »پیاپی پردازش« و
 یتفعال ،توجه کهدرحالی ،کندمی فراهم موردنظر هدف به دستیابی براي را خودتنظیمی و

 دهدیم امکان فرد به زمانهم پردازش. کندمی فراهم زمان طول در را انتخابی و متمرکز شناختی
 به هامحرك درپیپی پردازش و کند ادغام واحد گروه یا کل یک در را جداگانه هايمحرك

 نقلیري اسدکند (می ادغام باهم دهدمی تشکیل را زنجیره مانند یپیشرفت که خاص ترتیب یک
بنیادي از  هايمهارتي متعددي به بررسی سایر هاپژوهش. )2،1997داس نقلیري ؛1994کربی،

 و 5پفوست ؛2019همکاران، و 4لی ؛2008همکاران، و 3لپپنن( یشناختواج آگاهی جمله مهارت
 ؛9020آچا، و پره ؛2019 همکاران، و 6الکس( ییفضا، )2016لونیگان، و لرنر ؛2019همکاران،

 و یابلونسکی ؛2008همکاران، و دیفیور( يمورفولوژ مهارت ،)9120همکاران، و 7اکستران
 و گابریلی ؛9،2013الزندیک-کربس و تفت ؛8،2013نوریس( يبصر ، ادراك)2019همکاران،

1 Das, J. P., Naglieri, J. A., & Kirby, J. R 
2 Naglieri, J. A., & Das, J. P. 
3  Leppänen 
4  Li 
5  Pfost 
6  Alex 
7  Ekstrand 
8  Norris 
9 Taft & KrebsLazendic 
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 و 1ننجریال ؛2011برتام، هیون،چشم ( حرکت و چشمی تمرکز ، موقعیت)2012 ،نورتون
 .اندپرداخته )2016همکاران، و کاسیوپا ؛2013،لی و لیو ؛2017همکاران،

 ونههرگ ،شوندمی محسوب تحصیلی دیگر هايفعالیت براي ايپایه مهارت ،خواندن مهارت
 گریدبارتعبه. داشت خواهد دنبال به را باري زیان آثار کودکان این مشکالت به توجه در ریتأخ

 تحصیلی پیشرفت مانع گوناگون يهاحوزه در یادگیري مشکالت سایر از بیش خواندن مشکالت
 ودكک موفقیت عدم و است اطالعات از ياگسترده ۀدامن به دستیابی راه خواندن زیرا گرددمی
 نیز درسی مواد سایر از يمؤثر طوربه را او ،مدرسه اولیه يهاسال در خواندن یادگیري در

 رنهاشد (ب تواندیم نیز دروس سایر در تحصیلی پیشرفت عدم علت درواقع امر این و داردیبازم
 با وزانآمدانش براي فارسی زبان در مدونی برنامه با توجه به اهمیت خواندن و اینکه .)2018 ،ون

 جهت بنیادي خواندن، هايمؤلفه استخراج با تواندیم حاضر پژوهش ،نداریم خواندن مشکل
 .باشد راهگشا بهنگام ۀمداخل و پیشگیري

 روش
 مدل استفاده تدوین طرح اکتشافی با متوالی نوع از و آمیخته تحقیق روش از پژوهش این در

 يمرحله در کیفی تحقیق روش داده با تحلیل و يآورجمع شامل اکتشافی متوالی طرح شد.
 تیدرنها که است کمی يهادادهتحلیل  و يآورجمع براي آن نتایج از استفاده سپس و اول

 .ردیگیم صورت مطالعه قالب یک در روش دور هر نتایج از کلی يبندجمع و تفسیر یک
پژوهش، تحلیل محتواي استقرایی در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و  کیفی بخش

طی انجام  .است شده آورده گزاري کد این ينمونه 1-جدول در که ردیگیمانتخابی صورت 
 لیلتح خرد واحد کد،. شوندمیحاصل  مقوله و مفهوم کد، کلیدي عنصر ، سهيکدگذارمراحل 

 يذارکدگ کلیدي، نکات ازآنکهپس .گیردمی شکل هاداده سازيمفهوم آن پایه بر که است

1 Levy, Myslín, Rayner, Leinenger 
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 دارند »مشترك موضوعی« به اشاره که کدها از دسته آن و تحلیل حاصل کدهاي شدند،
 از عدب. سازدیم متجلی »مفهوم« نام به عنوانی در را خود مشترك محور این. شوندمی يبندگروه

تون آخر س در که دهندیم مقوله یک تشکیل یکدیگر کنار در مشترك مفاهیم مفاهیم، احصاي
 را ترباال سطحی و بوده تریانتزاع مفاهیم، با مقایسه در هااست مقوله شده داده نشان 1-جدول

 ).1384،فردییدانا( دهندمی نشان

 یا )2006و همکاران، 1گالهدفمند ( يریگنمونه را آن که کیفی پژوهش يریگنمونه در
 با که است مواردي انتخاب پژوهشگر هدف ،نامندیم )2007کرسول،( تئوریکی يریگنمونه
 نظري دلم دادن شکل در را پژوهشگر بتوانند و باشند اطالعات از سرشار تحقیق، به هدف توجه

 جامان نکات کلیدي يکدگذاربا  اطالعات کیفی پژوهش، گردآوري این در .دهند خود یاري
اشباع در  شد و تا انتخاب هدفمند يریگنمونه ةبه شیو پژوهش در کنندگانمشارکت و است شده

نفر از  14و  خواندن ايزمینه میو مفاهاختالل یادگیري  ةمنبع کتبی در حوز 38 نهایت تعداد
ش نکات و به رو ندقرار گرفتکه مورد مطالعه  اندبودهاختالل یادگیري  ةمعلمان با سابقه در حوز

 ).1شدند (جدول  يکدگذار ،کلیدي

 يکدگذار ة: مثالی از نحو1جدول 

کدگذاري  گزاره منتخب رگنشان

 باز

کدگذار

 ي

 محوري

کدگذار

 ي

 انتخابی

Ac8 روي بر ابتدا در هاچشم کهیهنگام OVP شوندمی تثبیت، 
 آن، نزدیک که مکان شودمی شناخته رسمیت به کلمه یک

 کلمات مرکز چپ سمت در کمی و کوتاه کلمات مرکز به
 .)Van der Haegen et al، 2010( باشد بلند

موقعیت 
مشاهده بهینه 

)OVP( 

حرکت 
 یچشم

 تمرکز)(

مهارت 
 حسی

1 Gall 
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 طرح با کنترل گروه – آزمایش گروه ،آزمایشی شبه نوع از حاضر پژوهش کمی بخش
 آموزاندانش که شامل آماري ۀجامع از منظور . بدین)2است (جدول  آزمونپس – آزمونپیش
 به معلمان طرف از که باشندمی خواندن مشکالت با تهران شهر 2منطقه  ابتدایی اول پایه پسر

 مرادي، و کرمی نورينما ( آزمون در و اندشده معرفی خواندن مشکالت با آموزان دانش عنوان
 اشندب خواندن یادگیري اختالل خطر معرض در است ممکن و اندکرده کسب پایینی نمره )1388

 جامعه ینا از دسترس در صورتبه نمونه ،اندنشده معرفی یادگیري اختالل مراکز به تاکنون اما
 و انتخاب دسترس در صورتبه آموزاندانش از نفر 32تعداد  ادامه در .است شده انتخاب

مورد  آزمایش شدند. گروه تقسیم نفر 16 کدام هر گواه و آزمایش گروه دو به تصادفی صورتبه
 .نکرد دریافت ايمداخله هیچ مدت این طی گواه گروه و گرفت مداخله الگوي روندي قرار

 مرحله دو در )1388 مرادي، و (کرمی نوري آزمون نما اطالعات آوريجمع منظوربه
شخصی  اطالعاتشد. توجه به رازداري  اجرا هاآزمودنی روي آزمونپس ،آزمونشیپ

از مالحظات اخالقی این  ،از شرکت در جریان پژوهش هاآنو رضایت  کنندگانمشارکت
داري و تو امان باصداقتهمچنین انتشار نتایج بدون سوگیري و استناد به منابع  .پژوهش بود

 ادهاستف معیار انحراف از میانگین، توصیفی آمار سطح در .مراجعه به منابع اصلی انجام شده است
 است. دهش متغیري استفاده چند شده تکرار يهااندازه تحلیل از نیز هاهیفرض آزمون منظوربه. شد

 دیاگرام پژوهش :2جدول 

 پیگیري آزمونپس متغیر مستقل آزمونپیش هاگروه

 ايزمینهمداخله مهارت 

 خواندن

T1 x1 T2 T3 

 T1 - T2 T3 کنترل
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 براي هشد طراحی الگوي درونی اعتباریابی براي ساخته محقق نامهپرسشپیمایش  مرحله در
 راياج و آزمونشیپ اجراي از پس همچنین. گرفت قرار استفاده مورد متخصصان از ینظرخواه

 از ،آزمونپس اجراي و آزمایش گروه روي بر پژوهشگر توسط شده آموزشی طراحی ۀبرنام
 بیرونی اریابیاعتب با رابطه در نیاز مورد يهاداده کنترل، گروه آزمایش با گروه نتایج ۀمقایس طریق
 اختهس محقق ۀپرسشنام از روندي و مفهومی الگوي درونی اعتبار بررسی براي .شد يآورجمع

 کرونباخ ايآلف از استفاده با هاآن پایایی و بررسی متخصصان طریق از آن روایی که شد استفاده
 یاننارساخو و خواندن اعتبار بیرونی از آزمون بررسی آمد همچنین براي دست به 83/0 ترتیب به
کرمی  وسطت دبستان تا پنجم اول پایه پسر و دختر آموزاندانش براي آزمون این ؛نما) استفاده شد(

 آزمون کل آلفاي ضریب. است فرعی آزمون ده شامل و شده هنجاریابی )1388مرادي ( و نوري
 تشخیص و توانایی خواندن میزان بررسی آن هدف ؛ کهآمد به دست 82/0 پژوهش این در

 پایه پنج در آموزدانش 1614 روي آزمون این .است و نارساخوانی خواندن مشکالت با کودکان
 رونباخک آلفاي روش از با استفاده این آزمون پایایی .شده است هنجاریابی ابتدایی تحصیلی
 .است به دست آمده 98/0تا  43/0بین  مختلف يهاآزمون خرده براي آن که مقادیر شده محاسبه

 آزمون در این 157 نقطه برش به توجه با و شودمی اجرا انفرادي صورتبه آزمون این
 نارساخوان تشخیص آموزدانش به عنوان شود و کمتر 157 او نمره آزمون این در که يآموزدانش

 ).1391 مولوي، و امیري (حیدري، دشومی داده
 

 هایافته
 مقوله 6 پایان در و گرفتند قرار استقرایی محتواي تحلیل مورد کیفی يهاداده پژوهش، این در

 ودب عناصر این ۀهم ةرندیدربرگ که الگوي مفهومی ابتدا .گردید استخراج مفهوم 22 و نهایی
 ستا کاربردي کامالً الگویی پایه خواندن که هايمهارت آموزش روندي الگوي سپس و طراحی
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 و مفهومی الگوي اساس بر شده ارائه روندي الگوياز پس ). 2 شکل(گردید  تدوین و طراحی
 مجموع در که آمده عمل به متون محتواي تحلیل از شده استخراج مفاهیم و هامقوله گرفتن نظر در

 لشک( شد طراحیمدلی  اندداده تشکیل را خواندن ايزمینه مهارت آموزشی الگوي هايمؤلفه
3(. 

 اي خواندنمفهومی مهارت زمینه . مدل2 شکل
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 اي خواندنروندي مهارت زمینه . مدل3 شکل

 

 

 

 

 

 

 در نامهپرسش گزارينمره هايدرجه به توجه با نتایج اعتبار درونی از دیدگاه متخصصان:

 نستتوایم ترتیب به سؤاالت ۀهم به دادن جواب فرض با متخصص هر ةنمر لیکرت، مقیاس
 محاسبه و SPSSبرنامه  در هانمره کردن وارد با. باشد 45 نمره بیشترین و 9 نمره کمترین داراي

 جدول از اطالعات که طورهمان. آمد دست به 3جدول  نتایج ،هانمره معیار انحراف و میانگین
 آمده است. دست سؤال به هر براي )3 (عدد میانگین از باالتر هاسؤال ۀهم میانگین است، مشخص

 خواندن ايزمینه هايمهارتپرسشنامه اعتبارسنجی درونی الگوي  :3جدول 

انحراف  میانگین سؤال ردیف

 استاندارد

 ايزمینه هايمهارت يامداخله الگويتا چه اندازه ابعاد  1
 ؟استکامل  خواندن

29/4 82/0 

 يامداخله الگوي هايمؤلفهتا چه اندازه نوع چینش  2
 ؟استمناسب  خواندن ايزمینه هايمهارت

93/3 73/0 

آموزش مھارت بیان شفاھی

آموزش آگاھی واج شناختی

RAN)(تقویت نام گذاری سریع خودکار

آموزش مھارت فضایی

آموزش مھارت حسی

آموزش مھارت عصب شناختی
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مناسب  خواندنتا چه اندازه براي آموزش  ارائه شدهالگوي  3
 است؟

21/4 80/0 

 از این الگو براي دیکنیمتا چه اندازه پیشنهاد  یطورکلبه 4
 ؟استفاده شود یخوانروان ،افزایش سطح یادگیري روخوانی

14/4 77/0 

ز این ا دیکنیمپیشنهاد  شما به عنوان متخصص تا چه اندازه 5
 استفاده شود؟ خواندن بهبود اختاللالگو براي 

14/4 66/0 

الگو  ارائه شده در هايمؤلفهتا چه اندازه تعامل بین  6
 مناسب است؟ خواندن ايزمینه هايمهارت يامداخله

00/4 78/0 

قابل اجرا است؟ شدهارائه  يالگو ياندازه راهبردها چهتا  7  93/3 73/0 

 يامداخلهدر الگوي  ذکر شده هايمؤلفهتا چه اندازه  8
ارتباط  اختالل خواندنبه  خواندن ايزمینه هايمهارت
 دارند؟

43/4 75/0 

 خواندن ايزمینه هايمهارت يامداخلهالگوي تا چه اندازه  9
 ؟دیدانیم ومانعجامعرا است  شدهکه ارائه 

21/4 57/0 

 

 از استفاده اب توصیفی آمار يهاداده تحلیل از حاصل نتایج این بخش در نتایج اعتبار بیرونی:

) یهفرض آزمون( استنباطی آمار يهاداده و پراکندگی يهاشاخص و مرکزي گرایش يهاشاخص
 .شودمی ارائه

 پژوهش متغیر استاندارد انحراف و : میانگین4جدول 

انحراف  میانگین هاگروه

 معیار

 تعداد حداکثر حداقل

 16 18 11 22/2 19/14 گواه آزمونشیپ

 16 18 10 89/1 13/14 آزمایش
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 16 19 11 00/2 19/15 گواه آزمونپس

 16 21 15 66/1 63/17 آزمایش

 16 17 13 01/1 31/15 گواه پیگیري

 16 21 15 34/1 94/17 آزمایش

 مرحله در گواه و آزمایش گروه نمرات میانگین تفاوت که است آن جدول گویاي نتایج
 روهگ يهانیانگیم و پیگیري تفاوت آزمونپس مرحله در کهدرحالی بوده کم آزمونشیپ

تالل در معرض خطر اخ کودکان در مستقل متغیر یاثربخش مطلب این. است زیاد گواه و آزمایش
 .دهدمی نشانرا خواندن 

 نیترهممفرض اولیه است از جمله هاي پارامتریک مستلزم رعایت چند پیشاستفاده از آزمون 
ررسی که در ابتدا به ب استها همگنی واریانسو ها شامل نرمال بودن توزیع نمراتفرضاین پیش
 شود.ها پرداخته میفرضاین پیش

 هاواریانس بررسی نرمال بودن و همگنی) 1
آن است که نرمال بودن توزیع نمرات همسان با جامعه  ،فرض نرمال بودنهدف از بررسی پیش

بودن از آزمون شاپیرو و جهت بررسی  نرمال بررسی قرار دهد. بدین منظور براي بررسی را مورد
 آورده شده است. 6و  5است. نتایج در جدول  شده ن استفادهیآزمون لوها از واریانس همگنی

 : نتایج آزمون شاپیرو جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات5جدول 

 گروه مرحله آزمون متغیر

 سطح معناداري Z Dfمقدار 

مشکل 

 خواندن

 39/0 16 94/0 گواه آزمونپیش
 26/0 16 93/0 آزمایش

 88/0 16 97/0 گواه آزمونپس
 61/0 16 95/0 آزمایش



 133 |قاسمی ارگنه و همکاران 

 05/0 16 88/0 گواه پیگیري
 07/0 16 89/0 آزمایش

 

) P < 05/0که مقادیر آزمون معنادار (شود، ازآنجاییمشاهده می 5طور که در جدول همان
 .استتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در این متغیر نرمال باشند لذا مینمی

 هاواریانسن بررسی همگنی ینتایج آزمون لو :6جدول 

درجه آزادي  Fآماره  متغیر

1 

درجه آزادي 

2 

 سطح معناداري

 22/0 30 1 53/1 آزمونپیش اختالل خواندن

 64/0 30 1 21/0 آزمونپس

 81/0 30 1 05/0 پیگیري

معنادار اختالل خواندن در مقیاس  F ةگردد، مقادیر آمارطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
 ).P < 05/0نیست (

ر رعایت مکر يریگاندازههاي استفاده از آزمون تحلیل فرضدر ادامه با توجه به اینکه پیش
 .هاي پژوهش ارائه گردیدشده است، نتایج بررسی فرضیه

 تساوي کوواریانس نمرات مقیاس اختالل خواندن فرضشیپ: آزمون ماچلی جهت ارزیابی 7جدول 

ضریب  متغیر

 ماچلی

ضریب 

 خی دو

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 اپسیلن

 حد پایین هوین فلد گرین هاوس

اختالل 

 خواندن

94/0 78/1 2 41/0 94/0 00/1 50/0 
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 چراکهت برقرار اس اختالل خواندنطبق نتایج حاصل از جدول باال، مفروضه کرویت براي مقیاس 
. با توجه به برقراري این مفروضه، تفسیر استبیشتر  05/0از  هاآن ۀسطح معناداري براي هم

 است. ریپذامکانساده  طوربه Fشاخص 

 نمرات متغیرها يهانیانگیممکرر براي مقایسه  يریگاندازه: نتایج 8جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F مجذور  معناداري

سهمی 

 اتا

اختالل 

 خواندن

اثر زمان 
 )گروهیدرون(

52/119 2 76/59 72/23 001/0 44/0 

اثر تعامل (زمان و 
 گروه)

02/36 2 01/18 15/7 002/0 19/0 

داد بر اساس اع خواندن با متغیر گواه است.اختالل براي متغیر  Fجدول نتایج  درواقعجدول فوق، 
اما براي اینکه ؛ دارند باهمدار تفاوت معنی سطح زمانی 3بین اختالل خواندن جدول فوق میانگین 

 رونیآزمون تعقیبی بونف دارد از يداریمعنبدانیم این تفاوت بین کدام سطوح شدت دارد و اثر 
 .میکنیماستفاده 

 ي زمانیهاسهیمقا براي بونفرونی آزمون نتایج: 9جدول 

تفاضل  هاگروه متغیر وابسته

 هانیانگیم

)i-i( 

 خطاي

 استاندارد

سطح 

 i i يداریمعن

 001/0 44/0 25/2 آزمونپس آزمونپیش اختالل خواندن
 001/0 38/0 46/2 پیگیري آزمونپیش
 00/1 35/0 21/0 پیگیري آزمونپس
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. در جدول فوق، دهدیمي زوجی را نشان هامقابلهآزمون تعقیبی بونفرونی  نتایج )9( جدول
مقایسه شده است.  وددوبه طوربهمیانگین متغیر وابسته بین سطوح متغیر مستقل در سه سطح زمانی 

یانگین م نسبت به پیگیري در متغیر اختالل خواندن آزمونپسدر  شودیمکه مشاهده  گونههمان
 01/0است ( داریمعنو پیگیري  آزمونپساست و این تفاوت در هر دو سطح  آمده بهباالتري 

p< .(توانیمعملکرد مطلوب است در نتیجه  نشانگرباالتر در اختالل خواندن  ةنمر کهییازآنجا 
منجر به بهبود اختالل خواندن نسبت به  خواندن ايزمینه هايمهارت يامداخله گفت که الگوي

 گروه گواه شده است.

 گیريبحث و نتیجه
-خواندن براي دانش ايزمینه هايمهارت ۀمداخل الگوي که بود این پژوهش این اصلی پرسش

ود منابع موج سؤال این به پاسخ براي دارد؟ یهایمؤلفه چه آموزان در معرض خطر اختالل خواندن
 نیمه ياهمصاحبهمورد تحلیل قرار گرفته سپس براي استفاده از تجارب متخصصان آموزش 

همراه  سطر هب سطر صورتبه ،يسازادهیپ از پس شدهضبط  يهامصاحبه شد، انجام ياافتهیساختار
و  فهومیم ارتباط مشابهت، اساس بر سپس و يبندمقوله ،بررسی حاصل از منابع کتبی يکدها

 هاافتهی زنی تحقیق این در. شدند مشخص مقوالت و مفاهیم باز، کدهاي بین مشترك يهایژگیو
مهارت  به مربوط الگوي شد و ساماندهی تحلیل محتواي استقرایی چارچوب نهایت در در

 22 در که آمد دست به باز کدگذاري در مفهوم 197 مرحله در این. شد ارائه خواندن ايزمینه
 .گرفتند جاي کلی ۀمقول 6 در نیز مفاهیم این و شدند يبنددسته مفهوم

 در دديمتع که تحقیقات گفت باید تحقیق ادبیات خصوص در کلی يبندجمع یک در
 با هک است گرفته صورت خواندن ايزمینهتشکیل دهنده مهارت  هايمؤلفه شناسایی خصوص

 مختلفی يهامؤلفه و انجام شده، ابعاد آن در مطالعات که مقتضیاتی و شرایط و نگاه به نوع توجه
طح س در عمدتاً دنیا در مختلف يهاچارچوب و الگوها و همچنین است گرفته قرار بررسی مورد
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در جهت همسویی با پژوهش  .است شده طراحی المللیبین و ملی سطح در کمتر و هادانشگاه
 یشناختواج آگاهی یی همچون، آموزش مهارتهاپژوهشدر  هامؤلفهآموزش  به توانیمحاضر 

 و لرنر ؛2019همکاران، و 3پفوست ؛2019همکاران، و 2لی ؛2008همکاران، و 1لپپنن(
)، 5،2011کامپتون و ؛ بانیچ4،1997،1994کربی و نقلیري ،داس( یشناخت مهارت ،)2016لونیگان،

 مهارت ،)9120همکاران، و 7اکستران ؛9020آچا، و پره ؛2019 همکاران، و 6الکس( ییفضا
 يبصر ، ادراك)2019همکاران، و یابلونسکی ؛2008همکاران، و دیفیور( يفولوژرمو

 تمرکز ، موقعیت)2012 ،نورتون و گابریلی ؛9،2013الزندیک-کربس و تفت ؛8،2013نوریس(
 ؛2013،لی و لیو ؛2017همکاران، و 10ننجریال ؛2011برتام، هیون،چشم ( حرکت و چشمی

اشاره نمود که  )2008 لیشاوت، وان و هرسلی اسپیندرا، و ؛ واندرشاوت2016همکاران، و کاسیوپا
 .است ي فوقهاپژوهشپژوهش حاضر همسو با 

 يهاتیموقع تحت هايمؤلفهتفاوت  شودمی آشکار مطالعات این به نگاه با که چیزي آن اما 
و  خاص هايالگو به نیاز و الگوها به نیاز ساختار زبانی، این کودکان و يریقرارگمتفاوت سنی 

به  هتوج با الگو این طراحی لذا. است بوده زبان فارسی خواندن ايزمینه هايمهارتبراي  بومی
از تحقیق  شدهطورکلی اعتبار هر پژوهشی به نتایج استخراجبه .است شده ارائه زبان فارسی شرایط

 ثربخشیابررسی این مهم در این پژوهش نتایج  منظوربه ؛برداري از آن بستگی داردو قابلیت بهره
در معرض خطر اختالل خواندن مورد  کودکان خواندن بر ايزمینه هايمهارت يامداخله الگوي

1  Leppänen 
2  Li 
3  Pfost 
4 Das, J. P., Naglieri, J. A., & Kirby, J. R. 
5 Banich, M. T. & Compton, R. J. 
6  Alex 
7  Ekstrand 
8  Norris 
9 Taft & KrebsLazendic 
10 Levy, Myslín, Rayner, Leinenger 
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 ايزمینه هايمهارت يامداخله ) الگوي8نتایج جدول شماره ( بر اساسرفت. بررسی قرار گ
تفاوت  سطح زمانی 3دار است یعنی، میانگین اختالل خواندن بین بر اختالل خواندن معنی خواندن

ین میانگدر ادامه نتایج به دست آمده آزمون تعقیبی بونفرونی  ).>P 01/0دارند ( باهمدار معنی
ن تفاوت در هر و اینشان داد  باالتر نسبتاً نسبت به پیگیري در متغیر اختالل خواندن را آزمونپس

ي باالتر در نمره کهییازآنجا). >p 01/0بوده است ( داریمعنو پیگیري  آزمونپسدو سطح 
 ويگفت که الگ توانیمدر نتیجه  استدر فرد  ترمطلوبعملکرد  نشانگراختالل خواندن 

منجر به بهبود اختالل خواندن نسبت به گروه گواه شده  خواندن ايزمینه هايمهارت يامداخله
ز بیان نمود الگوي روندي محقق ا توانیمبه دست آمده از پژوهش حاضر  ۀنتیج نییتباست. در 

 در کنارفضایی  حسی و مهارت ، مهارتشناختیعصب مهارت هايمؤلفهطریق آموزش 
ي معنادار طوربهشفاهی  بیان ، مهارتشناختیواج خودکار آگاهی سریع يگذارنام هايمؤلفه
 .شودمیآموزان در معرض خطر مهارت خواندن دانشبهبود به  منجر

 املک فایل و متخصص افراد به دسترسی در محدودیت پژوهش، این يهاتیمحدود جمله از
 بر ژوهشپ که است این پژوهش این دیگر محدودیت .بود کیفی بخش در کتبی منابع برخی
 هب باید نتایج تعمیم در و گرفته صورت تهران شهر 2منطقه  ابتدایی اول پایه آموزاندانش روي

موزش آ راتیتأثدرك جامع از  منظوربه .کرد توجه جامعه این با موردنظر پژوهش ۀجامع شباهت
 همچون گرمداخله يرهایمتغ این برنامه با سایر شودیمپیشنهاد  خواندن ايزمینهي هامهارت

. شود مقایسه ايی مانند آموزش مبتنی بر گیمیفیکیشن، آموزش چندرسانهمدرنپسترویکردهاي 
خواندن به عنوان یک  ايزمینه هايمهارت يامداخله آموزش الگوي شودمیدر نهایت پیشنهاد 

ن دخوان مشکالت خطر معرض آموزان در، براي دانشوپرورشآموزشبرنامه تلفیقی توسط 
 برخوردار ياژهیو اهمیت تحصیلی از هايمهارت میان در خواندن چراکه گیرد قرار توجه مورد
 است
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