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 چکیده
آموزان خواندن در دانش یهامحور بر مهارتافزار آموزشی خانوادهنرم یاثربخشهدف این پژوهش تعیین 

آموزان سال سوم ابتدایی دانشمیی آماری این پژوهش شامل تما. جامعهبود با اختالل خواندن ییابتدا
مشغول به تحصیل بودند. نمونه  2071-79که در سال تحصیلی  بود مدارس اختالالت یادگیری شهر مشهد

مرکز ناتوانی یادگیری در  28داد که با توجه به وجود نفره( را تشکیل می 21نفر )دو گروه  05هش این پژو
های آموزان مراکز اختالل یادگیری پایهگیری تصادفی منظم از روی لیست دانشسطح مشهد به روش نمونه

های مورد نیاز . دادهسوم ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند
( به دست آمد. مداخله آموزشی 2001ومرادی، میاین پژوهش از طریق آزمون عملکرد خواندن نما )کر

آموزان با ناتوانی یادگیری در آغاز هر هفته تمرینات های دانشخانواده ، بدین شکل کهجلسه بود 28شامل 
کردند. نتایج به دست آمده نشان میو در طول هفته با فرزند خود کار افزار را از مربی دریافت متناسب نرم 

آموزان با اختالل های خواندن دانشبر مهارتمحور خانواده افزار آموزشینرمآموزش مبتنی بر که داد 
ه هایی که بافزار در کنار آموزشتوان گفت محتوای نرم(. بنابراین میP<82/8تاثیر معنادار دارد )خواندن 
 در های خواندنروند بهبود مشکالت و ناتوانی آن در خانه داده شده بود، توانست ها برای استفادهخانواده

 آموزان با ناتوانی خواندن را تسریع بخشد.دانش
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 مقدمه
های دوران کودکی است که بر اساس جدیدترین ترین اختاللاختالل خواندن یکی از شایع

 22تا  2های تحصیلی خواندن، نوشتن و ریاضیات برآوردها میزان شیوع آن در حوزه
های مختلف گزارش شده است )انجمن ها و فرهنگدرصد بین کودکان دبستانی با زبان

یری است زیرا ترین اختالل یادگاختالل خواندن در واقع مهم (.5820، 2روانشناسی آمریکا
(. اختالل خواندن، شاید بیش از دیگر 2009خواندن پایه انواع یادگیری است )کریمی، 

گردد زیرا خواندن های گوناگون مانع پیشرفت تحصیلی میهای یادگیری در حوزهاختالل
آموزان با درصد دانش 78ای از اطالعات است و در حدود راه دستیابی به دامنه گسترده

(. برآوردهای خوشبینانه 2002دگیری، در خواندن مشکل دارند )شکوهی و پرند، اختالل یا
آموزان در یادگیری و تحصیل مشکل دارند. درصد از دانش 58دهند که حداقل نشان می

(. بر 2007آموزان افزوده شده است )علیزاده، در چند دهه اخیر نیز به تعداد این دانش
-های روانی، اختالل خواندن بهیص و آماری اختاللاساس پنجمین ویراست راهنمای تشخ

ها، خواندن با سرعت کند و مشکل در درک و فهم معنای صورت مشکل در خواندن واژه
(. در واقع 5820مواد خواندنی توصیف شده است )انجمن روانشناسی آمریکا، 

ند و با تالش ها را نادرست، با سرعت کآموزی که اختالل خواندن دارد، معموال واژهدانش
شود مشکل دارد. بر خواند و یا در درک و فهم معنای آنچه که خوانده میبیش از حد می

این اساس مشکل فرد در زمینه خواندن در سه زیر گروه فرعی شامل نقص در درست 
بندی خوانی و نقص در درک مطلب طبقهها، نقص در سرعت خواندن یا روانخواندن واژه

دروس  یادگیری ، درخواندناختالل  باآموزان دانش. (5821همکاران، و  5مال)شده است 
اگر  برای مثال،(. 5887، 0آکسان و ایساکشوند )خود با مشکالت جدی روبه رو می

در خواندن مشکل داشته باشد، چون در درس ریاضی قادر به خواندن صورت  آموزیدانش
چون در همین راستا، پیدا خواهد کرد.  مشکلدر همان درس  با احتمال زیادمسائل نیست 

در نوشتن نیز مشکل پیدا خواهد ، درستی بخواندتواند مطلب کتاب را بهنمی آموزدانشاین 
امروزه (. 5821، 1برنینجر و ولفکرد؛ یعنی در درس دیکته نیز دچار اختالل خواهد شد )

                                                 
1. American Psychiatric Association 

2. Moll 

3. Aksan & Kisac 

4. Berninger & Wolf 
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متناسب با نیازهای  های آموزشی و راهبردهای یادگیری کهمعلمان برای یافتن مداخله
(. 5881، 2هایی جدی روبرو هستند )تراورآموزن با اختالل خواندن باشد با چالشدانش

محور در زمینه ها و راهبردهای پژوهشهمچنین، معلمان، نیازمند دسترسی به مداخله
-برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانشکه شود خواندن هستند. در واقع، این نیاز احساس می

گونه های آموزشی که اجرای آسان دارند و بهطور مداوم تالش کرد تا روشن باید بهآموزا
دهند، شناسایی شود )فیتزپاتریک، افزایش می را در خواندن آموزانموثری پیشرفت دانش

-توانند از نرم افزارها، بازیمی با اختالل یادگیریآموزان دانش(. 5881، 5مگلوگین و وبر

هایی از قبیل: ریاضی، خواندن، امال، حل مسئله های آموزشی در زمینهبازیای و های رایانه
. آموزش مبتنی بر رایانه شامل (5882، 0)اری ببرند و بهبود انگیزش و روابط اجتماعی بهره

های نوشتاری، فعالیت غیره( های دیداری )جدول، پازل، انیمیشن وعکس، صوت، نمایش
های آموزشی، ی الکترونیکی، بازیافزارهای تخصصی، کتابخانهافزارهای عمومی، نرمنرم

 شودمی خواندنفعال بودن یادگیرنده در جریان  ؛ باعثای، بازخورد فوریهای رایانهبازی
ه جه ببدون تو یو آموزش یدرمان هایاز مداخله یاریمتاسفانه بس. (5887، 1)اسپودینگ

پس از  که اغلب شودیها استفاده مآن یتوانبخش درمان ونقاط ضعف و قوت کودکان در 
 نیا یموجبات سرخوردگ یمحسوس شرفتیبدون پ یشدن مدت زمان طوالن یسپر

روزافزون  ش. امروزه گرایکنندیخود درمانگران را فراهم م یو حت نیکودکان و والد
و انجام مداخالت بر  هایریگمیدرمانگر محور که تمامی تصم کردیخدمات درمانی از رو

به  5887است )هستلر،  رییعهده درمانگر است، به سمت خدمات خانواده محور رو به تغ
 .(2072نقل از بریهی، پاکدامن و افروز، 

براساس خانواده است که  نظام هینظر مبتنی برمحور خانواده های آموزشیبرنامه
اصلی در این  محور(. 5825 ،2ی)کامن شودخانواده و پیشرفت کودک تهیه میهای ویژگی

 همکاری و ارتباط دوجانبه )خانواده و ،یریگمیرویکرد دخیل کردن خانواده در تصم
، سهیم کردن حمایت از خانواده ،هاانتخاب خانواده، درمانگر(، احترام متقابل، پذیرش

                                                 
1. Tarver 

2. Fitzpatrick, McLaughlin & Weber 

3. Ehri 

4. Spaulding 

5. Kumauni 
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تالش در جهت  نیزمنعطف بودن سرویس ارائه شده وها در اطالعات، اختصاصی و خانواده
بدون شک خانواده نقش (. 5821، 2و بنایمین ها است )جانسونتوانمند کردن خانواده

نماید کمک میو  دارد ژهیو یازهایکودکان با ن یو درمان تربیتی ،آموزشیامور محوری در
( 2075پورحنیفه )مین راستا، در ه اتفاق بیافتد.کودک در کنار خانواده  بهبود و پیشرفتتا 

آموزان با نشانگان محور بر مهارتهای خواندن دانشاثر بخشی آموزش خواندن خانواده
با یک برنامه کمک آموزشی  نتایج نشان داد آموزش خواندنرا بررسی کردند که داون 

های درک مطلب، دقت و سرعت خواندن این مهارت دتوانمیکاربردی، خواندن
(، در مطالعه ای که با 2007خانی، افروز و معصومیان )قره .نمایدان را تقویت آموزدانش

، به این نتیجه داده انداستفاده از فناوری رایانه بر توانبخشی و آموزش نوشتن کودکان انجام 
 رسیدند که استفاده از فناوری رایانه موجب تقویت دقت و بهبود مشکالت آموزشی نوشتن

افزار نرم( نشان داند 2079) حسن زاده و ایارجمند نپور، علیزاده،  علی. است شده هاآن در
تاثیر  با اختالل خواندن ییآموزان ابتدادر دانش توجه انتخابیمحور بر خانواده یآموزش

 بررسی و امال آموزشی یرسانه یتهیه و طراحی عنوان تحت که (2007) دارد. سورسوری
ی آموزشی امال بر نجام داده بود، دریافت که رسانهر آن بر کاهش مشکالت امال اتأثی

( در 5822) 2و مایر گراس، جانکه، بسچراکاهش مشکالت امالیی مؤثر بوده است. کاست، 
پژوهش با بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر رایانه بر مهارت امال به این نتیجه رسیدند که 

ارای مشکالت خواندن بهبود مشکالت رمزگشایی و تحلیل و ترکیب کلمات در کودکان د
تحت عنوان نقش پردازشگر  (2000پیدا کرده است. در پژوهشی که توسط باعزت )

ی سوم آموزان پایهی همراه با راهبردهای خود پرسشی بر بهبود مشکالت امالی دانشکلمه
ای ی رایانهابتدایی دچار اختالل نوشتن صورت گرفته است، به این نتیجه رسیدند که برنامه

آنچه ی سوم دبستان شده است. آموزان پایهمذکور موجب بهبود مشکالت امالی دانش
مشاهدات محقق از مراکز اختالل یادگیری مشهد و همچنین مصاحبه با افراد درگیر درمان 

های آموزشی در مواردی کودکان با ناتوانی یادگیری دریافت کرده است، نشان از خال
ان با ناتوانی یادگیری در مقابل تعداد کم مراکز درمانی است آموزچون تعداد زیاد دانش

شود میآموزان در نوبت انتظار برای درمان این دانش هفته ها و گاه ماه هاکه باعث ماندن 

                                                 
1. Johnson & Benjamin 

2. Kast, Baschera, Gross, Jäncke & Meyer 
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دقیقه از  18و همچنین باعث استفاده حداقلی یعنی یک جلسه در هفته آن هم حدود 
همکاری و توان . لذا لزوم بهره گیری از شودمیخدمات درمانی مراکز اختالل یادگیری 

این پژوهش ساخت  . در واقع، هدفوالدین برای درمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
با آموزان دانشدرمحور برای بهبود عملکرد خواندن خانواده و معتبر ابزاری است روا ،

افزار آموزشی باشد و به دنبال این نکته نهایی است که آیا نرم میاختالل خواندن 
 آموزان با اختالل خواندن تاثیر دارد؟ محور بر مهارت خواندن در دانشخانواده

 روش 
آزمون همراه با گروه آزمون و پسآزمایشی، از نوع پیشاین پژوهش یک مطالعه نیمه

آموزان پایه سوم ابتدایی مراجعه کننده دانشمیکنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تما
است که در مقطع ابتدایی  71-79کز اختالل یادگیری شهر مشهد در سال تحصیلی به مرا

مشغول به تحصیل بوده و در مراکز اختالالت یادگیری سطح شهر مشهد جهت مداخله 
آموزان پایه سوم نفره از دانش 21پذیرفته شده بودند. در این پژوهش نمونه شامل دو گروه 

بود که به  2071-79سطح شهر مشهد در سال تحصیلی ابتدایی مراکز اختالالت یادگیری 
آموز( تمام مراکز دانش 582آموزان )دانشمیصورت تصادفی منظم از روی لیست اسا

انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین گردیدند 
های ورود یرد. مالکمحور مورد سنجش دقیق قرار گتا میزان اثر بخشی نرم افزار خانواده

نامه کتبی از والدین جهت آموزان به نمونه شامل موارد زیر بود: دریافت رضایتدانش
شرکت در پژوهش، داشتن هوشبهر عادی، عدم مصرف داروهای روانپزشکی، نداشتن 
مشکالت حسی و حرکتی قابل توجه، تک زبانه بودن، عدم سابقه مردودی، تحصیل در 

های خروج ارس عادی آموزش و پرورش. همچنین، مالکمقطع ابتدایی در مد
کنندگان از پژوهش شامل عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و مصرف شرکت

 ها از آزمون نما استفاده شد. آوری دادهداروهای روانپزشکی بود. برای جمع
بی ( ساخته و هنجاریا2001و مرادی )می آزمون نما: این آزمون در ایران توسط کر

کلمات )با سه فهرست کلمات با بسامد  این آزمون شاملهای خرده آزمونشده است. 
زیاد، کلمات یا بسامد متوسط و کلمات یا بسامد کم( آزمون درک متن، آزمون زنجیره 
کلمات، آزمون قافیه، آزمون حذف آواها، آزمون خواندن کلمات، آزمون نامیدن تصاویر، 
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 05/8. ضریب آلفای این آزمون های مقوله استنشانه نهای حرف و آزموآزمون نشانه
 ذکر شده است.

آزمایش برای بهبود توانایی خواندن به موازات تمرینات مربیان مدارس به گروه 
محور ارائه گردید. تعداد جلسات آموزشی ده جلسه خانواده تمرینات مبتنی بر نرم افزار
دیدند تا در میکه والدین تمرینات را آموزش  گرفتند( بودمی)ابتدای هر هفته تکالیف را 

خانه با فرزند خود تمرین کنند.در هفته اول پیش آزمون و مصاحبه و در هفته دوازدهم پس 
های مربوط به خواندن و بهبود دقت آزمون گرفته شد. این نرم افزار بر اساس تقویت فرایند

ر این برنامه امکان تکرار تا شود. دمیو توجه باعث بهبود عملکردن خواندن کودک 
رسیدن به مهارت در انجام تمرینات وجود دارد.همچنین در مواردی که نیاز به ترسیم است 

توان با استفاده از تلق شفاف و ماژیک بر روی مانیتور سواالت را پاسخ داد. در هر می
تا در تحلیل  شودمیمرحله با ثبت عملکرد زمان و نوع تمرین انجام شده در فایل ذخیره 

روش میها سعی شده است با راهنمایی کالنهایی مورد استفاده قرار گیرد. در این برنامه
تعاملی هستند و نوع  بیان شود. در بسیاری از موارد تمرین هاانجام تکیلف برای کودک 

ها در و تمریناست  دهد. این برنامه برای کودکان طراحی شده میعملکرد را بازخورد 
به تسلط کافی  سادگی و از ساده به مشکل قرار گرفته اند.در هر مرحله اگر کودک عین

و موسیقی می. چند بازی به عنوان سرگرتواند به مرحله بعد نرم افزار مراجعه نمایدمیرسید 
به عنوان مشوق برای کودک در نظر گرفته شد بود.از سیستم ضبط صدا برای ثبت عملکرد 

 2محور در جدول گردید.نحوه استفاده از تمرینات نرم افزار خانوادهدانش آموز استفاده 
 آمده است.

 . برنامه مداخله درمانی پژوهش1جدول 

 محتوا جلسه

 برقراری ارتباط و مفهوم سازی،اجرای پیش آزمون، جایگزینی افراد در دوگروه اول

 دوم
شکل، تفاوت در اندازه، تفاوت در جهت، تفاوت در محور: تفاوت در رنگ، تفاوت در تمرینات نرم افزار خانواده

 مکان، تفاوت در حرکت، تفاوت در گروه و تفاوت در کلمه؛
 رنگ وهدف: تقویت توجه به تفاوت  

 سوم
 کلمه متضاد؛  582محور: مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 تمایز کلمات تفاوت و هدف: توجه به
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 چهارم
 محور: مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف، رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 تمرین(؛  9ها ) تمرین(، پیدا کردن اختالف 9) صنقایتوجه به تمرین(، تمرینات  58تمرین رابطه )
 ها با توجه به نگهداری ذهنیاختالفهدف: تقویت درک روابط منطقی، تکمیل تصاویر و توجه پایدار، پیدا کردن 

 پنجم
 تمرین(، 9محور: تمرینات توجه )مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 تمرین(؛ هدف: تقویت توجه پایدار و نگهداری ذهنی 27مازها )

 ششم
کلمات کتاب فارسی سوم  محور: تمرینافزار خانوادهت نرم مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینا

 ابتدایی؛ هدف: گسترش کلمات و بهبود حافظه دیداری

 هفتم
 تمرین(، 58محور: حرف وکلمه )مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 هدف: تقویت استدالل منطقی و توجه انتخابی 

 هشتم
تمرین( و ترتیب  2)محور: تعقیب چشمینرم افزار خانوادهمرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات 

 نمرین( هدف: توجه انتخابی28منطقی )

 نهم
 تمرین(؛ 27محور: تمرینات ترسیم )مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 هماهنگی چشم ودستهدف: تقویت 

 دهم
تمرین(  72محور: ادراک روابط فضایی )مرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمرینات نرم افزار خانواده

 تمرین(؛ هدف: تقویت استدالل فضایی و تقویت حافظه فعال58حافظه )تمرینات مربوط به 

 یازدهم
یز متمرین(و ت 08محور: حروف هم صدا )ینات نرم افزار خانوادهمرور جلسه قبل، نگاهی به تکالیف،رفع اشکال؛ تمر

 یز دیداری؛ هدف: تقویت حافظه دیداری و تم تمرین( 15دیداری )
 ها، اجرای پس آزمونموختهآجمع بندی، صحبت با والدین، پیگیری و تثبیت  دوازدهم

 نتایج
های گروه آزمودنینمرات آزمون نما برای سنجش عملکرد خواندن  0و  5در جدول 

 آزمون و پس آزمون آورده شده است.کنترل و آزمایش در پیش

 های گروه کنترل پژوهش در آزمون نما )اختالل خواندن(های توصیفی آزمودنی. شاخصه2جدول 
 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین آزمون متغیرها

 خواندن کلمات
0/21 پیش آزمون  22/0  00/8  

2/05 پس آزمون  12/1  28/2  

 زنجیره کلمات
20/12 پیش آزمون  58/05  08/2  

09/228 پس آزمون  02/25  0/0  

 قافیه
09/0 پیش آزمون  50/0  05/8  

1/29 پس آزمون  12/2  18/8  

 نامیدن تصاویر
25/02 پیش آزمون  11/0  01/8  

20/02 پس آزمون  07/0  79/8  

25/21 پیش آزمون درک کلمات  18/1  18/2  
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70/52 آزمونپس   25/5  10/8  

 حذف اواها
20/0 پیش آزمون  25/0  90/8  

0/51 پس آزمون  11/2  12/8  

 ناکلمات وشبه کلمات
2/22 پیش آزمون  91/1  27/2  

52/57 پس آزمون  95/2  10/2  

 نشانه حرف
92/20 پیش آزمون  27/1  22/2  

09/51 پس آزمون  07/5  18/8  

 نشانه مقوله
10/21 پیش آزمون  12/7  18/5  

09/71 پس آزمون  19/25  29/0  

 درک متن
1/9 پیش آزمون  21/5  21/0  

1/52 پس آزمون  01/5  92/8  

 نمره کل
02/521 پیش آزمون  0/18  2/28  

252/127 پس آزمون  75/55  90/2  

 های گروه آزمایش پژوهش در آزمون نما )اختالل خواندن(های توصیفی آزمودنی. شاخصه3جدول 

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین گروه متغیرها

 خواندن کلمات
0/29 پیش آزمون  11/0  01/8  

2/21 پس آزمون  75/5  09/8  

 زنجیره کلمات
1/17 پیش آزمون  11/27  72/1  

15/11 پس آزمون  52/27  02/1  

 قافیه
09/0 پیش آزمون  50/0  05/8  

21/9 پس آزمون  91/0  71/8  

 نامیدن تصاویر
10/02 پیش آزمون  70/5  92/8  

78/0 02 پس آزمون  79/8  

 درک کلمات
10/22 پیش آزمون  27/1  22/2  

25/22 پس آزمون  22/1  10/2  

 حذف اواها
10/9 پیش آزمون  92/5  17/8  

20/0 پس آزمون  00/5  95/8  

 ناکلمات وشبه کلمات
70/22 پیش آزمون  98/0  75/8  

02/22 پس آزمون  11/0  70/8  

 نشانه حرف
52/20 آزمونپیش   12/2  12/2  

92/25 پس آزمون  59/2  05/2  

52/18 پیش آزمون نشانه مقوله  57/20  05/0  
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15/25 پس آزمون  00/25  28/0  

 درک متن
10/9 پیش آزمون  50/5  29/8  

1/9 پس آزمون  55/5  21/8  

 نمره کل
10/551 پیش آزمون  27/08  22/9  

15/558 پس آزمون  70/05  51/0  

کنید به جز خرده مقیاس نامیدن تصاویر در میمشاهده  0و  5جدول  همانطور که در
ها گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بهبود نمرات دیده سایر خرده مقیاس

پیش  02/582نمره ) 580شود که این تغییرات در نمره کل عملکرد خواندن به میزان می
های این اشد که قابل مالحظه است.تحلیل دادهبمیپس آزمون(  252/127آزمون در برابر 

پژوهش براساس نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه در مورد کلیه متغیرها 
های آزمایش و کنترل در قبل و بعد از صورت گرفت. برای مقایسه میانگین نمرات گروه

ت پیش آزمون مداخله، از آزمون معناداری تفاوت نمرات پس آزمون با منظور کردن نمرا
به عنوان کوواریانس استفاده شد. قبل از بکارگیری آزمون تحلیل کواریانس پیش 

ها مورد ها، شیب رگرسیون و همگنی واریانسهای این آزمون شامل نرمال بودن دادهفرض
توان ( و میp>82/8ها برقرار است )فرضاستفاده قرار گرفت که نتایج نشان دادند این پیش

 حلیل کواریانس استفاده کرد.از آزمون ت

 . تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون آزمون نما برای بررسی عملکرد خواندن )مقیاس کل(4جدول 

اتمنبع تغییر  
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 اِتا

110/1789 پیش آزمون  2 110/1789  20/22  885/8  07/8  
82/055258 گروه  2 82/055258  12/52  888/8  10/8  
21/09070 تعامل  2 21/09070  20/27  888/8  12/8  

خطای 
 باقیمانده

81/29501  57 89/271     

، F= 12/218نشان داده شده است اثر گروه معنادار است ) 1گونه که در جدول همان
882/8>Pمحور در بهبود توان گفت که آموزش و درمان خانواده(. از این رو می

آموزان با اختالل خواندن در ابتدایی موثر است. میزان تفاوت های خواندن دانشمهارت
 10( است؛ یعنی η=10/8نمرات گروه آزمایش و کنترل یا اندازه تأثیر دوره آموزشی نیز )
 باشد.محور میدرصد واریانس نمرات کل باقی مانده تحت تاثیر آموزش خانواده
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 گیریبحث ونتیجه
خواندن  یهامحور بر مهارتخانواده یافزار آموزشنرم یاثربخش نییپژوهش تع نیهدف ا

افزار . نتایج این پژوهش نشان داد که نرمبا اختالل خواندن بود ییآموزان ابتدادر دانش
آموزان پایه سوم ابتدایی با اختالل خواندن در دانش یهامهارتمحور بر بهبود خانواده

(، بریهی، پاکدامن 2079پور و همکاران ) ن یافته با نتایج پژوهش علیخواندن تاثیر دارد. ای
اند همسویی دارد که نشان داده( 2007سورسوری )و  (2000باعزت ) (،2072و افروز )

 مشکالتبخش و برانگیزاننده در حل لذت  مالرایانه ع نرم افزار وهای مبتنی برآموزش
جام شده درباره اثر بخشی شیوه آموزش به های انخواندن و امال و نوشتن است. پژوهش

هایی که برای رایانه تعریف ها و برنامهشوند که آموزشطور تبیین میکمک رایانه، این
شوند، اگر درست تهیه گردند و بر اصول روان شناسی یادگیری استوار باشند، به رشد و می

نه بسیار انعطاف پذیر کنند. آموزش بر اساس رایاآموزان کمک زیادی میپیشرفت دانش
دمسی و های سطوح مختلف شناختی را آموزش داد )توان هدفاست و به کمک آن می

روند آموزشی مشارکت فعال توان گفت، ن نتایج به دست آمده میدر تبیی (.5880، 2کین
 شود ضمن انگیزه یافتنتمامی اعضای خانواده در امر آموزش در کنار کودک باعث می

، عملکرد خواندن بهبود یابد. خدمات خانواده محور، کودک، با آگاهی از خطاهای خود
های هم یک فلسفه و هم یک شیوه حمایتی است که بر رابطه بین والدین و سرویس

(. در این رویکرد به هر خانواده فرصتی داده 5887، 5کننده تأکید دارد )هستلرحمایت
و در مورد  ماتی که دوست دارد دخیل نمودهاب خدشود که خودش را در انتخمی

بر محور(. نظریه سیستم خانواده 2072کودکش تصمیم بگیرد )بریهی، پاکدامن و افروز، 
(. 5880شکل گرفت )دیمپسی و کین،  یرساناساس دو اصل توانمندسازی و یاری

انواده احساس ای که خگونهاست به ای با خانوادهتوانمندسازی در برگیرنده ارتباطات حرفه
را کسب نماید و پذیرای تغییرات مثبت ناشی از کنترل بر اوضاع را حفظ کرده یا آن 

دیالس و است )ها و عملکردها ایجاد شده رفتارهایی باشد که به دلیل گسترش توانایی
ها باعث بازی و همچنین به کارگیری درست خانواده از سویی دیگر (.5821 ،0نیاوهانش

                                                 
1. Dempsey & Keen 

2. Hostler 

3. Duos Reyes & Ohanesian 



 11  ...خواندن یهامحور بر مهارتخانواده یافزار آموزشنرم یاثربخش

 

افزار برای توان گفت این نرمشود. همچنین میمشکالت خواندن میتسریع در حل 
باشد و یادگیری ها مرتبط میآموزان معنادار بوده و به زندگی و تجارب شخصی آندانش

 گیرد.از طریق تجربه عینی صورت می
های هایی مواجه بود. نتایج این پژوهش ممکن است در پایهاین پژوهش با محدودیت

ترجیحاً  و های دیگریهای سنی متفاوت تغییر یابند؛ بنابراین پژوهشروهتحصیلی و گ
افزار با های پژوهشی طولی الزم است تا به روابط چندمتغیری بین تمرینات این نرمطرح

های سنی متفاوت بپردازد. از سویی این پژوهش بر روی عملکردهای شناختی گروه
گرفته است؛ که برای افزایش تعمیم نتایج  آموزان سوم ابتدایی شهر مشهد انجامدانش

های آماری از مدارس و شهرهای دیگر، آموزان، استفاده از نمونهتحقیق به کل دانش
محور بر توجه و توانایی رسد. با توجه به تاثیرگذاری آموزش خانوادهضروری به نظر می

افزار به صورت ین نرمشود که آموزش اآموزان با اختالل خواندن پیشنهاد میخواندن دانش
یک روش درمانی مجزا و یا همراه در مراکز درمانی، مدارس و یا حتی در منازل مورد 

توانند عالوه افزار به تدریج میاستفاده قرار گیرد. مربیان و درمانگران با استفاده از این نرم
ز توجه و آموزان اعم اهای خواندن، سایر مشکالت شناختی این دانشبر ارتقای مهارت

تواند نقش به سزایی در یادگیری و به تمرکز را بهبود بخشند که این امر خود به تنهایی می
وقت کمیتوانند با صرفرمانگران محترم میخاطر سپردن مطالب درسی داشته باشد. د

افزار آموزان را برای کار با آموزش نرمتر، میزان عالقه دانشهای متنوعبرای ارایه محرک
. در آموزان را برطرف نمایندت این دانشایش داده و در نهایت بخش بزرگی از مشکالافز

افزار توسط دست اندرکاران آموزش و پرورش در شود که این نرمنهایت پیشنهاد می
 آموزان اختالل خواندن مورد استفاده قرار گیرد. دانش مدارس با

  منابع
همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود نقش پردازشگر کلمه (. 2000). باعزت، ف

ی روان نامه. فصلآموزان پایه سوم دبستان دچار اختالل نوشتنمشکالت امالی دانش
 .20-92(، 21) 1شناسی کاربردی، 

نرم آفزار آموزش خواندن  یطراح (.2072. )غ ،افروز .، وش ،پاکدامن .،ک ،بریهی

 یدرک ،یانیزبان ب یآن بر مهارت ها یاثربخش یابیخانواده محور و ارز یکاربرد
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شناسی افراد فصلنامه روان، دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون یوگفتار
 .22-02(، 51) 1، استثنایی

محور در خانوادهحرکتی  -میکال -اثربخشی مداخالت حسی (. 2075پورحنیفه، ح. )
پایان  .آموزان آهسته گام دبستانی با نشانگان داونهای خواندن دانشتقویت مهارت

دانشگاه آزاد شناسی و علوم تربیتی، دانشکده رواننامه کارشناسی ارشد. 
 واحد تهران مرکزی.میاسال
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