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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of combining 

education with the help of video training through WhatsApp to improve the 

fluent reading of students with learning disabilities. For this purpose, 3 boys 

from the primary school in Marivan who were referred to the Learning 

Disabilities Center by the schools were diagnosed as dyslexic using the 

Wechsler test and Fallahchai dyslexia test (1374) and selected by the 

available sampling method. They were trained through WhatsApp in a one-

test method and multi-baseline design using different people in 30 sessions 

of 35 minutes. In order to collect information, the graph analysis method and 

effect size index were used. Findings showed that the use of a combined 

method with the use of online education (WhatsApp) is effective in 

improving the fluent reading of these students. Conclusion: The increasing 

use of online education and technologies such as mobile phones and their 
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applications in improving the quality of treatment for learning disabilities 

can provide effective assistance to these students. 

Keywords: Fluent Reading, Dyslexia, Online Education, Combined 

Educational Model, Whatsapp Technology. 
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بهبود صورت برخط در به یبیترک یآموزش یالگو ریتأث

 خواندن یریادگیآموزان با اختالل دانش یخوانروان

 

 .رانی، اتهران، دانشگاه تهران یشناسگروه روان اریاستاد   یفاطمه نصرت

  

 .رانی، تهران، ادانشگاه تهران یشناسگروه روان اریاستاد  بناب  یغبار باقر

 

 .رانیا ،تهران ،تهراندانشگاه ، تربیتی یشناسارشد رشته روانیکارشناس   یفیسارا شر

 چکیده
رسان جهت هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی به کمک تماس تصویری از طریق پیام

آموزان ابتدایی آموزان با اختالل یادگیری خواندن بود. از جامعه آماری دانشخوانی دانشبهبود روان

مرکز مشکالت یادگیری معرفی  به 1399-1400در سال تحصیلی ، شهرستان مریوان که از سوی مدارس

دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نسخۀ چهارم مقیاس  در گیرینمونه روش پسر( به 3) ،شده بودند

با روش  هایآزمودن نارساخوان تشخیص داده شدند. (،1374چای )وکسلر و آزمون نارساخوانی فالح

ای از طریق دقیقه 35ای جلسۀ مداخله 30در پایه با استفاده از افراد مختلف آزمودنی و طرح چند خط تک

ها از روش تحلیل نمودار و آوری اطالعات و تحلیل دادهمنظور جمعرسان مورد مداخله قرار گرفتند. بهپیام

احل خط در مر هایآزمودنهای پژوهش از طریق مقایسۀ عملکرد شاخص اندازۀ اثر استفاده گردید. یافته

گیری از آموزش های مداخله و پیگیری نشان داد که استفاده از روش ترکیبی با بهرهپایه نسبت به مرحله

در طول زمان پایدار  ریتأثباشد و این آموزان مؤثر میخوانی این دانشرسان( در بهبود روانبرخط )پیام

های هایی مثل تلفن همراه و برنامهآوریفن گیری: استفادۀ هرچه بیشتر از انواع آموزش برخط ونتیجه است.

 ، مؤثر است.یادگیری کاربردی آن در ارتقای کیفیت درمان انواع اختالل

آوری فن ،یبیترک یآموزش یآموزش برخط، الگو ،ینارساخوان ،یخوانروان :هاواژهکلید

   .رسانامیپ
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 مقدمه

 از: بازشناسی است عبارت خواندن 1های روانیبراساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

 به )کلمه(، معنادار واحد یک عنوانبهها آن تشخیص و حروف از ایمجموعه دیداری

 متنی شرایط بابعدازآن  و قبل سایر کلمات با کلمه آن ادغام و )حافظه( کلمه آن یادآوردن

 هایحیطه از یکی آن در ناتوانی و (. خواندن2013، 2پزشکی آمریکاروان )انجمن مطلب

 خواندن آموزان با اختالل یادگیریدانش برای را مشکالتی معموالً که است مهمی بسیار

 .آوردمی وجود)نارساخوان( به

نارساخوانی نوعی از مشکالت یادگیری ویژه است که عالئم مختلفی دارد و گاهی با 

و  3اشود )گالوشکمشکالتی در تشخیص کلمه، رمزگشایی و هجی کردن مشخص می

شود که با بهره هوشی آموزانی گفته مینارساخوان به دانش درواقع(. 2020همکاران، 

 (.1393عادی قادر به خواندن نیستند )شریفی، 

ختالل آموزان با اترین دسته از دانشآموزان با اختالل یادگیری خواندن بزرگدانش

 بیشترین که است اختاللی نارساخوانی یادگیری، اختالالت تمام میان در یادگیری هستند.

 اختالل هب ایران در آموزاندانش جمعیت درصد 15 تا 10 حدود و داشته را شیوع

 حیصال و استکی برقی، پژوهش همچنین(. 1393 شریفی،) هستند مبتال نارساخوانی

 ایران در درصد 10 تا 2 بین و متفاوت ،گوناگون تعاریف به توجه با را شیوع میزان( 1398)

 اند.کرده گزارش

های شود. یکی از روشخوانی توصیه میهای مختلفی جهت درمان نارساروش

آموزان نارساخوان روش ترکیبی است. این روش، ترکیب دو روش آموزش آموزش دانش

)بهمرد، استکی و  شناختی است که مبنای آن شناختی و رفتاری استمستقیم و آگاهی واج

گیرند که آموزان نارساخوان زمانی از آموزش بهترین بهره را میانش(. د1399شهریاری، 
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های رمزگردانی الفبایی، فرصت زیاد برای های گوناگون آموزش مستقیم مهارتشیوه

ها و راهبردهای شناسایی واژه در هنگام خواندن را تمرین، دریافت بازخورد و رشد مهارت

 (.2005، 1نبا هم ترکیب کنند )ایورسن، تانمر و کاپم

( که با 1394، ؛ به نقل از کریمی و علیزاده2007و همکاران ) 2براساس مطالعۀ کیس

موضوع اثربخشی ترکیب آموزش مستقیم خواندن و آموزش آگاهی واجی بر عملکرد 

های ساختگی، گشایی واژههای رمزآموزان در پایه اول دبستان انجام شد، در زمینهدانش

دو شیوۀ آموزش  زمانهم، استفادۀ ن آزاد و درک مطلب خواندنبازشناسی واژه در مت

ها را به نحو چشمگیری افزایش داد. ، اثربخشی آنشناختی با هممستقیم و آگاهی واج

( اثربخشی روش آموزشی ترکیبی در درمان 1399همچنین پژوهش بهمرد و همکاران )

 پایدار، ترکیب طرفی کند. ازمی دییتأهای آموزش نارساخوانی را نسبت به دیگر روش

 مطلب درک و واژگان خزانه خوانی،روان ها،واج شناختیواج آگاهی روشن، و منظم

علیزاده، همتی ) کند پیشگیری آموزاندانش از بسیاری خواندن مشکالت از تواندمی

های از ویژگی ذکرشدهدر روش ترکیبی  (.1398علمدارلو، رضایی دهنوی و شجاعی، 

استفاده  زمانهمصورت شناختی بهزش مستقیم و نیز از روش آگاهی واجروش آمو

محور بودن و یافتگی و معلمهای روش آموزش مستقیم سازمانویژگی ازجملهشود. می

شناختی های آموزش آگاهی واجباشد و از ویژگیتأکید بر جزئیات فرایند آموزش می

که از طریق تأمل و دستکاری صداها در باشد مؤثر بودن آن در سرعت و دقت خواندن می

آموزان نارساخوان با نقص در مؤلفه شود دانشگیرد. گفته میکلمات شکل می

ها از دانند واژهیعنی نمی؛ شناختی هستنداند و فاقد آگاهی واجشناختی زبان مواجهواج

دنبال بهاند و این ناآگاهی مشکالت جدی در خواندن را های کوچکتری تشکیل شدهواحد

ها در درمان گیری از آن(. حال آن که تأثیر ترکیب این دو و بهره1998، 3دارد )لیبرمن

(. 1399)بهمرد و همکاران،  های بسیاری ذکر شده استخوانی در پژوهشنارسا
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صورت مجازی را با کمک این های ذکرشدۀ قبلی همگی درمان نارساخوانی بهویژگی

 سازد.روش میسر می

طور رایج جهت آموزش آوری آموزشی تلفن همراه در سطح جهانی بهفن از طرفی

(. 2013، 1گیرد )جیمویانیس، تسیوتاکیس، راسینوس و سیرونتاقرار می مورداستفادهبرخط 

وسیعی جهت استفاده از روش آموزش  این مسئله به فراگیران فرصت انتخاب و موقعیت

همراه امروزه در اکثر مراکز آموزشی آموزشی تلفنآوری دهد. استفاده از فنبرخط را می

های ها در سراسر جهان رواج بیشتری یافته و استفاده از دورهو عمدتاً دانشجویان دانشگاه

آوری به (. این فن2010، 2آموزشی برخط در حال افزایش است )اینان، فلورس و گرنت

های مختلف به ها و زمینهرشته دهد که دانش خود را در انواعفراگیران این فرصت را می

های مختلف، بخش گیری از تلفن همراه در حوزهاشتراک بگذارند. با گسترش بهره

افزون از آن برآمده است. بسیاری از مراکز آموزشی از آموزش نیز درصدد استفادۀ روز

 3گیرند. به عقیدۀ موتیواالعنوان جز الینفک حوزۀ کاری خود بهره میتلفن همراه به

اهمیت است که استفاده  حائزی ااندازهبههای هوشمند در آموزش (، استفاده از تلفن2007)

( در پژوهش خود در 2013) 4بومهولد منطقی نیست.  نکردن از آن در محیط آموزشی

دستیابی به اهداف آموزشی  باهدفهای هوشمند، ایالت اوهایو دربارۀ استفاده از گوشی

 کنندکاربران از تلفن همراه برای اهداف آموزشی استفاده می درصد 54نشان داد که 

 بیشتری افراد اینترنتی ارتباطات شدن ترسریع و ارزان با زمان(. هم1394 الماسی، )کرمی و

 تماس هایبرنامه قبل، دهۀ یک .اندشده مندعالقه تصویری های تماساز برنامه استفاده به

 و نامفهوم صداهای و ثابت هایقالب خشک، طراحی. بودند ناامیدکننده شکستی ،تصویری

 بهبودیافته، هایالگو از استفاده کرد، امانمی ایجاد مخاطب در رغبتی هیچ ها،آن کیفیتبی

. کرد دگرگون کامالً ها رابرنامه این موقعیت اینترنت پرسرعت، خطوط توسعۀ کنار در

 به چهره تماس یک برقراری تا کلیک چند امروزه، که شد باعث هاآوریفن این تلفیق
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کاررفته در پژوهش رسانی بهسرویس پیام .باشیم داشته فاصله دنیا جای هر در افراد با چهره

وارد  2009های همراه و ویندوز طراحی شده است و از سال کنونی )واتساپ(، برای تلفن

میلیون کاربر داشته که  450در سراسر جهان  2013بازار شده است. این برنامه در سال 

میلیارد پیام کوتاه  30صورت روزانه اند و بهبار در ماه از آن استفاده کردهحداقل یک

رسان رکورد ارسال پیام کوتاه در طول یک روز را در جهان کند و این پیامجا میجابه

 (.2015، 1شکسته است )کیم

ان با اختالل یادگیری، آموزکارگیری آموزش برخط به دانشپژوهش در زمینۀ به

ای برخط برای پیشینۀ طوالنی ندارد. پیرانی و کومار در پژوهش خود که به طراحی برنامه

های پیش روی خود را آموزان نارساخوان و نارسانویس پرداختند، تعدادی از چالشدانش

: گونه بیان نمودندآموزان ایندانش گونهنیاجهت تهیۀ برنامۀ کاربردی برخط برای 

باید  شدهارائهمحتوای -آموزان های این دانشۀ آن با نیازارائسازی محتوا و نحوۀ متناسب

های مطابق با چارچوب و برنامه -آموز با اختالل یادگیری باشدمنطبق با نیاز هر دانش

کاررفته باید عالوه بر بستۀ آموزشی به -آموزان باشدکاررفته در درمان این دانشبه

باشد و همچنین منعطف باشد )پیرانی و  انتقالقابل، به سهولت از طریق مجازی ساختارمندی

 (.2،2015کومارساسی

ای خود به این نتیجه دست یافتند که رشته( در پژوهش بین1397پور )نعمتی و تقی

های تلفن همراه در درمان انواع اختالل افزار، ازجمله نرمآوریگیری از انواع فنبهره

 که دادند نشان خود پژوهش در( 2006) ویلیز و ویت باشند. آلن،مؤثر می یادگیری

 تسلط سطح بهبود و در فراگیران انگیزه افزایش باعث معلم جانب از فوری بازخوردهای

در  3ای که ایستنیک ستارسیک و باگندر مطالعه. شد خواهد آموزشی مواد بر آنان شناختی

د افراد با انواع نیازهای ویژه انجام دادند، دریافتند که مقاله در مور 118بر روی  2014سال 

آوری کمکی جهت آموزش در بین این افراد به بعد استفاده از انواع فن 2000از سال 
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 (.2019، 1کوین، گیتون و سوزانافزون و چشمگیری افزایش داشته است )کینطور روزبه

با استفاده  2015رشتۀ مدیریت در سال دانشجوی  34ای که بر روی نیز در مطالعه 2یبرهوم

آوری بر روی دانشجویان رسان انجام داد، دریافت که استفاده از این فنآوری پیاماز فن

نیز در پژوهشی در زمینۀ  (،1399خواه )و ایزدی به ادله گروه آزمایش تأثیر داشته است.

های جدید طریق روشآموزان دختر دوم ابتدایی در درس علوم تجربی از یادگیری دانش

ی آموزش الکترونیکی جدید و با نوعبهکویست و معکوس که آموزش سیار، وب ازجمله

هایی از قبیل تلفن هوشمند و تبادل پیام از طریق آن صورت گرفت، آوریگیری از فنبهره

آموزان مؤثر های آموزشی مجازی در یادگیری این دانشنشان دادند که استفاده از روش

 از مجازی آموزش کمک خود با پژوهش ، در(1398)فرد جاللی و غالمی است.بوده 

شهر  یازدهم پایه دختران به تلگرام برنامۀ و شناسیزیست درس با مرتبط افزارهاینرم طریق

 و مفهومی درک و دانش در سطح روش این اثربخشیها آن دادند، نتایج آموزش دلگان

 .داد نشان سنتی روش با مقایسهدر  را مفاهیم لیوتحلهیتجز قدرت

 متعددی هایچالش با را دنیا بهداشتی هایسیستم 19- کووید ناگهانی شیوع اگرچه 

 با .داد قرار خود أثیرت تحت نیز را تربیت و تعلیم حوزۀازجمله  هاحوزه سایر اما کرد، روبرو

 اجتماعی گذاریفاصله رعایت بر بهداشتی هایپروتکل جهان سراسر در اپیدمی این شروع

 شیوع کاهش یبرا ایران، کشورازجمله  کشورها از بسیاری در راستا این در. کردند تأکید

 اینکه یبرا. شد تعطیل هادانشگاه و مدارس در حضوری هایآموزش کرونا ویروس

 تلفن از ستفادها. شدارائه  مختلفی راهکارهای یابد، ادامه و نشود وقفه دچار هاآموزش

 در. گرفت قرارجه موردتودارد،  دسترسی سهولت و عمومیت که ایوسیله عنوانبه همراه

 که( شاد) آموزاندانش آموزش شبکه از ایران در آموزاندانش آموزش برای کرونا دوران

 .گردید استفاده است، بومی افزارنرم یک

 آموزش جهت و نداشتند آموزشی شبکۀ چنین یادگیری اختالل مراکز کهییازآنجا

 استفاده همراه تلفن کاربردی هایبرنامه و هاشبکه سایر از کنندهمراجعه آموزاندانش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cinquin,P.A, Guitton, P, Sauzéon,H 

2.  Barhoumi,CH 
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 با آموزاندانش ابتالی احتمال افزایش و 19- کووید ویروس شیوع در زمان تا گردید

اگرچه در خارج و داخل کشور . نماند ناتمام آموزاندانش این آموزش یادگیری، اختالل

آوری تلفن همراه جهت کمک به آموزش گیری از فندر زمینۀ بهرههایی پژوهش

آموزان و دانشجویان عادی و با اختالل یادگیری انجام شده است، لیکن در خصوص دانش

آموزان با اختالل یادگیری از قبیل نارساخوانی تنها بر پایۀ تلفن همراه و آموزش دانش

ن زمان و در داخل کشور پژوهشی صورت های کاربردی آن تا ایها و برنامهآوریفن

ترکیبی  آموزشی الگوی بنابراین گزارش پژوهشی کنونی با موضوع تأثیر؛ نگرفته است

 با آموزانخوانی دانشروان بهبود در برخط، صورتبه( شناختیو آگاهی واج مستقیم)

 مداخلۀ که کرونا دوران در ویژهدنبال یافتن روشی سودمند بهخواندن، به یادگیری اختالل

آموزان با اختالل یادگیری بود. لذا پژوهش ، برای آموزش دانشنیست ممکن حضوری

فرضیۀ زیر است: آموزش  دییتأدنبال باشد. این پژوهش بهرفع این خأل می درصددکنونی 

رسان و با گیری از تماس تصویری پیامآموزان نارساخوان به شیوۀ برخط و با بهرهدانش

خوانی شناختی( مهارت رواناز الگوی آموزش ترکیبی )مستقیم و آگاهی واج استفاده

 بخشد.ها را ارتقا میآن

 روش 

آزمودنی از نوع طرح آزمایشی بوده و با استفاده از طرح تکپژوهش حاضر از نوع نیمه

های مختلف بود. در این طرح، روش مورد آزمایش ای با استفاده از آزمودنیچندخط پایه

کار گرفته شد. در مرحلۀ اول این طرح، شرایط خط پایۀ یک رفتار در افراد مختلف به با

ها تعیین شد. در مرحلۀ دوم روش موردنظر تنها با یک رفتار موردنظر برای تمامی آزمودنی

ۀ این جیدرنتآزمودنی به اجرا گذاشته شد. اگر بعد از مدتی معلوم شد که رفتار این فرد 

زمان با این این روش هم پسازآنتغییر کرده است،  شدهینیبشیپمداخله در جهت 

گردید. پس از معلوم شدن اثربخشی این روش با دو اجرا  آزمودنی و آزمودنی دوم

 آزمودنی اول، مداخلۀ آزمایشی بر روی فرد سوم نیز اجرا شد.
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 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 ریویژۀ یادگی مشکالت مرکز مراجعانتمامی  در پژوهش کنونی شامل آماری جامعۀ

 در گیرینمونه به روش نفر سه. بود 1399-1400تحصیلی  سال در مریوان شهرستان

 آموزانانتخاب شدند. شیوۀ اجرای پژوهش به این صورت بود که از بین دانش دسترس

پس از  آموز پسر پایۀ دوم کهدانش 3کننده به مرکز مشکالت ویژۀ یادگیری، مراجعه

دند و بو 85گرفتن آزمون هوشی وکسلر به شیوۀ حضوری دارای بهره هوش باالتر از 

های تشخیصی مرکز، چای و سایر آزمونهای نارساخوانی فالحهمچنین در آزمون

ز روش االگوی آموزشی ترکیبی متشکل  شدند و انتخاب ،نارساخوان تشخیص داده شدند

 آوریفن با ایدقیقه 35 ایجلسۀ مداخله 30 شناختی درآگاهی واجآموزش مستقیم و 

 و 85التر از داشتن بهره هوشی با بیترتنیابه .ها اجرا گردیدرسان آنتماس تصویری پیام

ک های ورود و مالهای ذکر شده، کالس دوم بودن از مالکنارساخوان بودن با آزمون

م تصویری و عدآموز در حین برقراری تماس خروج شامل عدم همکاری والدین دانش

 ژوهشپارسال تکالیف محول شده از سوی پژوهشگر بود. ابزارهای مورد استفاده در 

 شامل:

)وکسلر،  1چهارمین مقیاس هوش وکسلر کودکان (:R-WISC) 4 وکسلر هوشی آزمون

برگرفته شده است. وکسلر این مقیاس را بر  2بلویو-از مقیاس اصلی وکسلر (الف 2003

کند. از طرفی هوش را گرایانه است، بیان میای کلهوش سازه که اساس این فرضیه

های مختلف است )وکسلر، توان اختصاصی دانست چون ترکیبی از عناصر و تواناییمی

 منظوربه وکسلر توسط دیوید 1969 سال (. مقیاس اصلی وکسلر کودکان درب 2003

 انفرادی هایسایر مقیاس برخالف مقیاس این. است شده تهیه کودکان هوش ارزیابی

 که بوده فرعی هایآزمون دارای بلکه است، نگردیده تنظیم سنی سطوح صورتمشابه، به

 فرعی هایآزمون از یک هر. استشده مرتب دشواری ترتیببه هر آزمون هایماده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition(WISC_IV) 

2.Wechsler-Bellevue 
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 مقیاس. دهددست میبه را کلی هوش آن مجموع و سنجدمی را های متفاوتیتوانایی

 و گرفت قرار هنجاریابی و تجدیدنظر مورد 1994 سال در تدوین از پس سال 25 وکسلر،

 آزمونخرده 12 دارای آزمون این. نام گرفت تجدیدنظرشده کودکان وکسلر هوش مقیاس

. است غیرکالمی آزمون 6 و کالمی آزمون 6 و دارد ایذخیره جنبه آن آزمون 2 که است

 پایایی ضرایب و بهرهاهوش و هاآزمون سنجیدوباره پایایی مقیاس، پایایی تعیین منظوربه

 در آزمون پایایی که داد نتایج نشان و گرفت قرار یموردبررس مقیاس هایآزمون تصنیفی

 سال 12 تا 6 سنی گروه در کودک 120 بازآزمایی، پایایی منظوربه. است بوده باالیی سطح

 آزمایش بار دو هفته 6 تا 4 فاصله به که شدند انتخاب بودند، شده آزمایش نیازاشیپ که

 آزمون پایایی ضرایب مورد: دو جزبود، به 94/0 تا 44/0 از هاآزمون پایایی ضریب. شدند

 این مقیاس، تصنیفی پایایی منظوربه. بود کمتر مقادیر این که از حساب و عالئم تطبیق

 تشکیل متفاوت بخش دو از که ارقام حافظه آزمون جزبه غیرکالمی و کالمی هایآزمون

 دو به هاآزمون سایر باشد،می عمل سرعت آزمون یک که عالئم تطبیق آزمون و بود شده

 نفر 252. گردید تعیین هاآزمون بخش دو همبستگی ضریب و شد تقسیم فرد و زوج بخش

 و زوج نمرات بین و شدند انتخاب تصادفی صورتبه سنی گروه 7 هایآزمودنی میان از

بناب و غباری در پژوهش .گردید محاسبه براون اسپیرمن ضریب همبستگی در افراد این فرد

 در سال 11 تا 6 سنی هایگروه در هاآزمون تصنیفی پایایی ضریب 1395همکاران در سال 

 برای 42/0 تا خوراند واژهپس برای 98/0 از ضرایب این است و بوده دارمعنی موارد تمام

است. ویرایش چهارم مقیاس هوشی وکسلر  های سنی متغیر بودهمحاسبات در این گروه

ها، مفاهیم و کردن گویه روزبههای مقیاس، های پیشین در گویهکودکان نسبت به مقیاس

 13ها از ها تغییرات زیادی داشته است. تعداد زیرمقیاسهای اصلی و تعداد زیرمقیاسواژه

های الحاق قطعات، تنظیم تصاویر و مازها قیاسزیرم کهیطوربهافزایش یافته است،  15به 

حذف شده است و زیرمقیاس استدالل کالمی، استدالل تصویری، توالی حرف و عدد، 

زنی به آن اضافه شدند. در ویرایش چهارم مقیاس هوشی وکسلر مفاهیم تصویری و خط

و های درک کلی کالمی، استدالل ادراکی، حافظۀ فعال کودکان چهار نمرۀ شاخص
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های که در ویرایش کالمی آید. بهرۀ هوشدست میسرعت پردازش و بهرۀ هوشی کلی به

های نمره کهیدرصورت(. ب 2003آمد کارایی چندانی نداشت )وکسلر، می به دستقبلی 

دهند که در دست میاز این چهار بهره هوشی معتبر هستند و نیمرخی به آمدهدستبه

 (.1390)صادقی و همکاران، های بالینی معتبرندتحلیل

( با هدف تعیین روایی و اعتبار مقیاس 1390در پژوهشی که صادقی و همکاران )

چهارم وکسلر کودکان انجام دادند، نتایج روایی نشان داد که بین این مقیاس و 

ها مقیاسروندۀ ریون ارتباط معنادار وجود دارد و ضرایب اعتبار تمام زیرهای پیشماتریس

کافی تا عالی بودند. از این مقیاس برای تعیین بهره هوشی و تشخیص اختالل درحد 

آزمایی و اعتبار مقیاس به روش باز نییتعشود. برای ساله استفاده می 16تا  6یادگیری افراد 

گردید. ضریب اعتبار بهره هوشی کلی  نفر با فاصلۀ زمانی یک تا دو ماه اجرا 38برای 

بهره هوشی )80/0تا )بهره هوشی درک کالمی(  88/0 از گریدی های هوشو در بهره 91/0

 سرعت پردازش( متغیر است.

 چایآزمون تشخیص نارساخوانی فالح

های آزمودنی بودن نارساخوان تشخیص منظوربه چایفالح آزمون نارساخوانی

 برای که است متن 18 دارای آزمون این. گردید کننده در پژوهش کنونی اجراشرکت

 یک آزمون که شـده است سـاخته آزمـون سه پایه هر برای. رودمی کاربه سـنجش خواندن

 تمـام سـه آزمـون و درسـی کتـاب درصد 75دو  آزمـون درسـی، کتـاب درصـد 50

 این. باشدمی آزمـون همتا چند دارای هاآزمون از یک هر. گیردبرمی در را کتـاب درسی

 آزمـون. است کاربرد قابل مختلف هایپایه ی برایآسانبه و شده بندیسن آزمون

 شـده است تشـکیل مطلـب فهـم و درک و لغات بازشناسی قسمت از دو چـایفـالح

 فهم و درک در و درصد 90از  کمتـر لغـات بازشناسـی در فرد نمره اگر کهیطوربه

چـای در فـالح .شـودمـی داده تشخیص نارساخوان عنوانبه باشد درصد 50 از کمتر مطالب

 کـل بـرای شده برآورد درصد و پایایی 85 را ایـن آزمـون درونـی روایـی 1374سال 

 و میکائیلی توسط دیگر در پژوهش درصد بـرآورد کرد. 86 بازآزمایی طریق از آزمـون را
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 این پایایی شد، انجام سال 10 و 9، 8 های سنینآزمودنی که بر روی 1384فراهانی در سال 

 درصد برآورد گردید. 88 ییبازآزمابه روش  آزمون

 شناختی(الگوی آموزشی ترکیبی )آموزش مستقیم و آگاهی واج

منظور از آموزش ترکیبی، آموزش مفاهیم و فنون موجود در دو راهبرد آموزش مستقیم و 

ۀ باشد. برنامشناختی )ترکیبی از رویکردهای رفتاری و شناختی( میآگاهی واج

 1394کریمی و علیزاده در سال  در این پژوهش بر اساس برنامۀ آموزشی مورداستفاده

( 1993، )سیآلهای مختلف خارجی از قبیل تدوین شده بود. این برنامه ترکیبی در پژوهش

، اثربخش بوده است )کریمی و (2005کاپمن ) و ایورسن، تانمر ،(2007)و همکاران  کیس

توان کریمی و همکاران در ایران می گرفتهانجامهای همچنین از پژوهش(. 1394، علیزاده

( را نام برد که جهت 1394) و همکاران محمدی(، نیکو1392، کریمی و همکاران )(1390)

و اثربخشی آن به اثبات  شدهگرفتهکار رفع اختالالت یادگیری خواندن و امال این برنامه به

این بسته دارای روایی سازه از نوع  ذکرشدههای به پژوهش. لذا با استناد رسیده است

 دییتأباشد. از طرفی روایی صوری آن توسط اساتید اختالالت یادگیری به آزمایشی می

صورت آموزش حضوری را به این بسته ذکرشدههای باتوجه به اینکه پژوهش .رسید

موزش برخط و با تماس صورت مجازی و از طریق آدر پژوهش کنونی به اندکاربردهبه

 کار برده شد.رسان بهتصویری از طریق پیام

 آموزان در دو حیطۀ دقت و سرعتآزمون پیشرفت دانش

یکسان جهت بررسی پیشرفت  نسبتاً با درجۀ دشواری  ساختهی محققاکلمه 100متن  45

ای موجود در داخل کتاب درسی کلمه 100های خوانی تهیه گردید. متنشاگردان در روان

خوانی شاگردان قبل از شروع آموزش پایۀ دوم استخراج گردید و جهت سنجش روان

ها قرار داده شد. روایی صوری و محتوای این متون خوانی در اختیار آنترکیبی جهت روان

رعت گردید. منظور از س دییتأنفر از اساتید درمانگر در حیطۀ اختالالت یادگیری  3توسط 

توسط شاگرد در یک دقیقه و منظور از دقت تعداد کلمات  شدهخواندهتعداد کلمات 
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ها شده است. روایی صوری این متن ارائهکلمۀ  100توسط شاگرد از  شدهخواندهصحیح 

 ییروا بیو ضر ییمحتوا ییرواشد و  دییتأتوسط سه تن از مربیان اختالل یادگیری 

 .قبول استآمده قابلدستبه ییداد که روا نشان جینتا قرار گرفت و یموردبررس ییمحتوا

 روش اجرا

( بود. در 1394چارچوب کلی جلسات بر پایۀ روش آموزش ترکیبی کریمی و علیزاده )

ها توسط متون از آن آمدهعملبهها و تفاسیر این پژوهش سه آزمودنی پسر پس از آزمون

گر، مربوطه و همچنین مشاهدات آزمون( و اظهارات معلم 1374چای )استاندارد فالح

رسان به شیوۀ نارساخوان تشخیص داده شدند و تحت آموزش روش ترکیبی از طریق پیام

صورت این پژوهش سه روز در هفته و در ساعات مشخصی از صبح به مجازی قرار گرفتند.

گرفت. ای صورت دقیقه 40تا  35( جلسه 30هفته ) 10رسان و طی تماس تصویری با پیام

 ارائهآموز به وی ای جهت ارزیابی خواندن دانشکلمه 100های در آغاز هر جلسه متن

شد و نتایج سرعت خواندن )تعداد کلمات در یک دقیقه( و دقت خواندن )اشتباهات می

مداخله،  مرحلۀ اول گردید. درگر ثبت ای( توسط پژوهشکلمه 100خواندن در یک متن 

طور و طی آن به تعیین آزمایش تحت تمامی افراد وردنظر برایم رفتار پایۀ خط شرایط

خوانی سه آزمودنی سنجیده و سرعت و دقت آنان در خواندن مرتب سه بار در هفته روان

 از یکی با تنها موردنظر روش مرحلۀ دوم ای محاسبه شد. دربدون هرگونه مداخله

صورت تماس تصویری کیبی بهگردید. به این صورت که طرح آموزش تر ها اجراآزمودنی

 فرد این رفتار که شد معلوم مدتی از بعد رسان برای آزمودنی اول اجرا شد و اگرپیام

 با زمانهم روشپس ازآناست،  کرده تغییر شدهینیبشیپ در جهت مداخله ۀ اینجیدرنت

 شد، داده نشان اول دو نفر با روش بخشیاثر کهچنان .شد اجرا دیگر فرد یک و فرد این

مراحل مشاهدۀ رفتار در  .آخریال گرفت و قرار آزمایشی روش معرض در سوم فرد رفتار

به  جلسه 11جلسه و آزمودنی سوم  8جلسه، آزمودنی دوم  4خط پایه برای آزمودنی اول 

ها صورت های کوتاه تصویری با آزمودنیطول انجامید. در طی مراحل مشاهده تماس

یک دقیقه  زمانمدتها بدون اصالح یا کمک در طی گرفت و سرعت و دقت خواندن آن
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گردید. باتوجه به طوالنی بودن تعداد جلسات طرح، برای انگیزش بررسی و ثبت 

توسط والدین  اجراشده( و اقتصاد ژتونی ها از تقویت کالمی )والدین و آزمایندهآزمودنی

ای مرتبط با اجرای تکالیف محول شده به آنان با دادن استفاده شد. به صورتی که رفتاره

تعداد  مروربهشدند. توسط والدین تشویق  شدههیتههای هایی از جنس دکمه در قوطیژتون

بر اساس نیازها و عالیق آنان  شدهنییتعدکمه در عوض جوایز از پیش  10به  5ها از دکمه

ها دادند. مرحلۀ می جای خود را به ژتونهای کالتغییر یافت و در مرحلۀ پیگیری تشویق

هفته از مداخله اجرا شد و برای هر یک از سه آزمودنی متفاوت  3پیگیری پس از گذشت 

 4روز و در آزمودنی سوم  7روز در آزمودنی دوم  11بود. این مرحله در آزمودنی اول 

های تصویری با سروزبه طول انجامید. در این مرحله نیز مانند مرحله مشاهده، تنها تما

در  شد.دقیقه ثبت  1 زمانمدتها در طی ها صورت گرفت و سرعت و دقت آنآزمودنی

جدول زیر خالصۀ مراحل انجام روش ترکیبی )آگاهی واجی و آموزش مستقیم( بهبود 

 خوانی آورده شده است:نارسا

 مستقیم()آگاهی واجی و آموزش  یبیمراحل انجام روش ترک ۀخالص، 1جدول شماره 

 هفته
شماره 

 جلسه
 فعالیت تکمیلی هدف کلی موضوع تدریس

اول تا 

 سوم

 شناخت حروف الفبا 1
آموز حروف الفبا دانش

 را بشناسد

بازی با خمیر، حل تمرین، فعالیت؛ 

 تقویت و تکلیف منزل

 شناخت حروف جدید 2-8
آموز حروف الفبا دانش

 را بشناسد

بازی با خمیر، حل تمرین، فعالیت؛ 

 تقویت و تکلیف منزل

 چهارم

9 
ارزیابی و رفع اشکال در 

 شناخت حروف

آموز حروف الفبا دانش

 را بشناسد

فعالیت؛  بازی با خمیر، حل تمرین،

 تقویت و تکلیف منزل

10 
های موجود تشخیص کلمه

 در جمله

آگاهی از چگونگی 

 تشکیل جمله

تجزیه جمله به کلمه، شمارش 

تکلیف ها، تمرین و تقویت و کلمه

 منزل

11 
رفع اشکال در تشخیص 

 های موجود در جملهکلمه

آگاهی از چگونگی 

 تشکیل جمله

تجزیه جمله به کلمه، شمارش 

ها، تمرین و تقویت و تکلیف کلمه

 منزل
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 هفته
شماره 

 جلسه
 فعالیت تکمیلی هدف کلی موضوع تدریس

 پنجم

12 

حروف الفبا در تشخیص 

 کلمه

 

آموز حروف الفبا دانش

 را در کلمه بشناسد

و  تمرین، تقویتخمیربازی، حل

 مرتبط تمرین

13 
و جایگزینی جابجایی 

 حروف در کلمه

آگاهی از نقش حرف 

 در کلمه

، جابجا نمودن حروف در کلمه

 تمرین، تقویت و تکلیف منزل

14 
مدل الگوبرداری از روی 

 هاکلمه

مهارت درترکیب 

حروف برای ساخت 

 کلمه

خمیربازی، حل تمرین، تقویت، 

 تکلیف در منزل

 15 
 2 هایکلمهتجزیه هجاها در 

 هجایی 3و 
 شناخت هجاها در کلمه

تجزیه کلمه به هجاهای آن تمرین 

 تقویت و تکلیف منزل

 ششم

16 
های ناقص با تکمیل کلمه

 حروف موردنظر

مهارت درترکیب 

حروف برای ساخت 

 کلمه

 منزل تکلیف و تقویت تمرین

17 
 3های تجزیه هجاها در کلمه

 هجایی 4و 
 شناخت هجا در کلمه

تجزیه کلمه به هجاهای آن، تمرین، 

 تقویت و تکلیف منزل

18 

 3و  2هایی که تکمیل کلمه

ها حذف شده آن حرف

 است

مهارت در ترکیب 

حروف برای ساخت 

 کلمه

 منزل تکلیف و تقویت تمرین

 هفتم

19 
های با تجزیه هجاها در کلمه

 هجا 4بیش از 
 منزل تکلیف و تقویت تمرین شناخت هجاها در کلمه

20 
حرف  3و  2ترکیب درست 

 الفبا

مهارت در بازیابی 

 کلمه
 منزل تکلیف و تقویت تمرین

21 
ارزیابی و رفع اشکال در 

 تجزیه هجا
 شناخت هجا در کلمه

تجزیه کلمه به هجاهای آن، تمرین 

 و تکلیف منزل

 هشتم

22 
حرف  4و  3ترکیب درست 

 الفبا

مهارت در بازیابی 

 کلمه
 تکلیف منزلتمرین، تقویت و 

23 
و  2های تجزیه واج در کلمه

 هجایی 3
 شناخت واج در کلمه

 تمرین های آنتجزیه کلمه به واج

 منزل تکلیف و تقویت

 منزل تکلیف و تقویت تمرینمهارت در بازیابی حرف الفبا  6و  5ترکیب  24
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 هفته
شماره 

 جلسه
 فعالیت تکمیلی هدف کلی موضوع تدریس

 کلمه درست صورتبه

 نهم

25 
 5های واج درکلمه تجزیه

 هجایی
 کلمهشناخت واج در 

 های آن تمرینتجزیه کلمه به واج

 منزل تکلیف و تقویت

26 
ها در جابجایی و حذف واج

 هجایی 3و  2 و 1های کلمه

آگاهی از نقش واج در 

 کلمه

 جابجایی واج در کلمه تمرین

 منزل تکلیف و تقویت

27 
 3و  2های نوشتن جمله

 ایکلمه

مهارت در بازیابی 

 کلمه

 و تقویت تمرین خوانیروان

منزل، رونویسی از  تکلیف

 خوانده شدهدرس

 دهم

28 
ترکیب واج برای ساخت 

 هجایی 3و  2و  1های کلمه
 مهارت در ترکیب واج

های درهم، تقویت، تمرین و واج

 تکلیف منزل

29 
 5و  4های نوشتن جمله

 ایکلمه

مهارت در بازیابی 

 کلمه

 و تقویت تمرین خوانیروان

رونویسی از منزل،  تکلیف

 شدهخواندهمتن

30 
ترکیب واج برای ساخت 

 هجایی 5و  4های کلمه
 مهارت در ترکیب واج

ی درهم تمرین، هاواجترکیب 

 منزل فیو تکلتقویت 

حرف از حروف الفبا  4ای ۀ مداخلههر جلسشدۀ فوق در ابتدای مراحل طبق برنامۀ تدوین

های هایی از آن حروف را با جایگاهشد و مثالآموز نشان داده صورت تصویری به دانشبه

بردند. سپس آزمودنی آن را در دفتر خود بازنویسی کرده و در مختلف در کلمات نام می

کثر حروف را جلسه تقریباً ا 9کرد. پس از گذشت پایان آن را با خمیربازی درست می

مرتبه  10شد که از روی حروف جدید شناخت. در پایان هر جلسه از وی خواسته میمی

از تکالیف  شدهگرفتهدرست کند و عکس  شدهخواندهکلمۀ جدید با حروف  5بنویسد و 

به بعد با افزایش خزانۀ  10شد. از جلسۀ رسان مربوطه برای آزمونگر ارسال میاز طریق پیام

شد تا به این مفهوم پی های موجود در جمله توسط آزمودنی شمرده مید کلمهحروف تعدا

 12کشد. از جلسۀ است و دور هرکدام خط می شدهساختهببرد که جمله از کلمات 

دهندۀ کلمه را آزمودنی با صداکشی حروف موجود در کلمه آشنا شده و حروف تشکیل

، کلمات جدید ساخته جود در کلمهی حروف موکاردستشناخت. در جلسات بعدی با می
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توسط آزمودنی و بخش  شدهنوشتهخواند که الگوبرداری و رونویسی از حروف و بلند می

شد، نیز به ترتیب می ارائهیی و بیشتر که توسط آزمودنی هجاسهکردن کلمات دو و 

برای به بعد ساختن کلمات و ترکیب حروف  20جلسات به این فرایند اضافه شد. از جلسۀ 

گرفت که تا ساخت کلمات شروع شد که با ارائۀ حروفی توسط درمانگر این کار صورت 

شد. از هجایی نیز با کمک آزمونگر به آزمودنی آموزش داده  5و  4کلمات  26جلسۀ 

شد. ای نیز به آزمودنی آموزش داده کلمه 5و  4، 3، 2های ساخت جمله 30تا  27جلسۀ 

درستی ترکیب کرده و توسط آزمونگر را به شدهارائههای د واجهمچنین در طی این فراین

 هجا درست کرد. 5و  4و  3کلماتی با 

 هاشیوۀ تحلیل داده

همپوش های غیرمنظور محاسبۀ شاخص اندازۀ اثر از روش درصد دادهدر پژوهش کنونی به

، چون هدف افزایش رفتار مطلوب در آزمودنی بود، باالترین استفاده شد. در این روش

نقطه در خط پایه مالک قرار داده شد. سپس در مرحلۀ مداخله نقاطی را که از نقطۀ مالک 

درصد  جزبهقاط مرحلۀ مداخله تقسیم شد. ن بر کلباالتر بودند شمارش و  شدهانتخاب

نیز در مرحلۀ خط پایه و مداخله و  2، تفاوت استاندارد میانگین1همپوشهای غیرداده

( در 1395، بنابپیگیری جهت مقایسۀ میانگین رفتارهای آماج نیز استفاده شد )غباری

بسیار ثمربخش، درصد مداخله  90همپوش نمرات باالتر از های غیرتفسیر درصد داده

درصد  50برانگیز و زیر اثربخشی سؤال 70-50درصد مداخلۀ اثربخش و  90تا  70نمرات 

 (.1394دهد )صبورابراهیمی و همکاران، را نشان می اثربخش نبودن مداخله

 نتایج

ها از روش تحلیل نمودار و محاسبۀ شاخص اندازۀ استفاده شد. اندازۀ منظور تحلیل دادهبه

همپوش و تفاوت استاندارد های غیروهش حاضر با استفاده از روش درصد دادهاثر در پژ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Percentage of non over lapping data (PND) 

2. Standard mean difference (SMD) 
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ی هاترتیب مقادیر بیانگر درصد دادهمیانگین محاسبه گردید. جداول یک و دو به

 همپوش است.غیر

 همپوش در سه آزمودنیهای غیر، درصد داده2جدول 

 در یک دقیقه شدهخواندهکلمات صحیح  pndدرصد  آزمودنی

 درصد 90 اول

 درصد 100 دوم

 درصد 90 سوم

برای سه آزمودنی بود، چنین مشخص  pndدهندۀ مقادیر با توجه به جدول یک که نشان

توسط آزمودنی  شدهخوانده، تعداد کلمات درست درصد جلسات مداخله 90شد که در 

بیشترین  کهنیااول از مرحلۀ قبل از مداخله بیشتر است. در آزمودنی دوم نیز با توجه به 

درصد  100 کلمه است، در 22در مرحلۀ پیش از مداخله  شدهخواندهتعداد کلمات درست 

( آزمودنی بیشترین تعداد کلمات درست را خوانده است. در جلسه 30جلسات مداخله )

جلسه تعداد کلمات  30جلسه از  27درصد موارد یعنی  90در خصوص آزمودنی سوم نیز 

 توسط آزمودنی بیشتر بود. شدهخواندهدرست 

 در یک دقیقه در مراحل مختلف پژوهش شدهخوانده، میانگین کلمات 3جدول 

 پیگیری مداخله خط پایه آزمودنی

 09/95 03/74 5/18 اول

 85/97 68 87/18 دوم

 5/91 96/57 45/10 سوم

در یک دقیقه  شدهخوانده، میانگین تعداد کلمات درست 2های جدول با توجه به داده

ی مداخله به میانگین مرحلهاست که در  5/18توسط آزمودنی اول در مرحلۀ قبل از مداخله 

به میانگین  87/18 یعددافزایش پیدا کرده است. در آزمودنی دوم نیز از میانگین  03/74

کلمه به  45/10کلمۀ درست در دقیقه افزایش داشته است. همچنین در آزمودنی سوم از  68

حاکی از بهبود مهارت  ذکرشدهکلمه در دقیقه رسید. همۀ موارد  96/57نگین میا
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 در مرحله پیگیری برای ذکرشدههاست. مقادیر عددی خوانی در این آزمودنیروان

و در  85/97آمد در آزمودنی دوم این مقدار عددی  آمدهدستبه 09/95آزمودنی اول، 

این مقادیر در مرحلۀ پیگیری بیانگر پایدار  سه آزمودنی در هربود که  5/91آزمودنی سوم 

 ها و ناشی از مداخله بود.خوانی آزمودنیروان بودن فرایند بهبود

 
 ها در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیریآزمودنی ۀشدخواندهمیانگین کلمات صحیح  .1نمودار
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های جداول یک و دو و همچنین بررسی نتایج تحلیل دیداری نمودار یک که براساس داده

برای  آمدهدستبههاست، همچنین با توجه به مقادیر اندازۀ اثر خوانی آزمودنیحاصل روان

خوانی این سبب بهبود روان رسانپیام آوریفن ترکیبی با آموزش ، روشهر آزمودنی

آزمودنی نتایج  هر سهدر مرحله پیگیری در  شدهمشاهدهتوجه به نتایج ها شده و با آزمودنی

 آموزشی در طول زمان پایدار بوده است.

 گیریبحث و نتیجه

 از تصویریاز تماس با استفاده  ترکیبی آموزش اثربخشی منظور بررسیپژوهش حاضر به

 انجام خواندن یادگیری اختالل با آموزاندانش خوانیروان بهبود جهت رسانپیام طریق

رسان پیام آوریفن با ترکیبی آموزش روش از استفاده نشان داد که آمدهدستبهشد. نتایج 

شود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل دیداری آموزان میخوانی این دانشباعث بهبود روان

ش روش ، اثربخش بودن آموزآمدهدستبهۀ اثر اندازبهنمودار و همچنین مقادیر مربوط 

رسان را در مرحلۀ مداخله نسبت به مرحلۀ خط پایه ترکیبی از طریق آموزش مجازی پیام

 پژوهش هاینشان داد که این بهبود در خواندن در مرحلۀ پیگیری هم مشاهده شد. یافته

؛ بهمرد و (2005)همکاران  و ایورسن ؛(2007)همکاران  و کیس هایبا یافته حاضر

 ؛(2019) همکاران، و کوینکین ؛(2014) باگن و ستارسیک یک(؛ ایستن1399همکاران )

( 1398) فردجاللی و غالمی و( 2020) همکاران وبه ادله  ؛(2015) یبرهوم ؛(1397) نعمتی

ها روش ترکیبی در درمان نارساخوانی به شیوۀ حضوری همسو است. در این پژوهش

صورت برخط در بهبود بهاین یافته پژوهش که آموزش ترکیبی  اثربخش بوده است.

های آموزان با اختالل یادگیری خواندن تأثیر دارد با نتایج پژوهشخوانی دانشروان

های گوناگون کارگیری شیوهکه بر اهمیت به یادگیری شناسان بسیاری در حیطۀروان

ها جهت درمان مشکالت خواندن تأکید آموزشی و ترکیب پایدار و منظم این روش

توان گفت که ، در تبیین این یافته می(1398کنند )علیزاده و همکاران، می دییأتاند، کرده

های مختلف گیرند که شیوهآموزان نارساخوان زمانی بهترین بهره را از آموزش میدانش

ها و های رمزگردانی الفبایی، دریافت بازخورد و رشد مهارتآموزش مستقیم مهارت
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را باهم ترکیب کنند )ایورسن، تانمر و کاپمن،  ن خواندنراهبردهای شناسایی واژه در حی

های آموزش مستقیم و روش آگاهی واجی (. در روش ترکیبی ذکر شده از ویژگی2005

بودن برنامۀ ترکیبی  گامبهگامهایی همچون شود. از طریق ویژگیزمان استفاده میهم

صورت در این برنامه به نشدهینیبشیپدار و نظامو پرهیز از هر نوع مداخلۀ غیر اجراشده

یابد. همچنین ارائۀ تکالیف منزل و آموزان بهبود میخوانی دانش، مهارت روانتدریجی

های برنامۀ ترکیبی است )کریمی و همکاران، داشتن برنامۀ مدون برای هر جلسه از ویژگی

شود. با میآموزان ( که سبب تکرار و تمرین بیشتر و تثبیت یادگیری در دانش1392

و  محور بودنو معلم یافتگیسازمان مثل مفید آموزش مستقیم هایگیری از ویژگیبهره

های آموزش آگاهی و ترکیب آن با ویژگی در فرایند آموزش تأکید بر جزییات

، سرعت و شناختیهای آگاهی واجآموزان در مؤلفهشناختی )ارتقای آگاهی دانشواج

یابد. بخش دیگری از آموزان نارساخوان بهبود میی دانشخوان(، مشکالت رواندقت

به روش مجازی با تلفن همراه به  زمان بر تأثیر روش آموزشطور همپژوهش به

 در همراه تلفن آوریفنذکرشده  هایپژوهش آموزان با اختالل خواندن پرداخت. دردانش

در این پژوهش  .استبوده یادگیری اثربخش اختالل با و بدون آموزاندانش آموزش

 جانب از فوری هایهایی همچون، ارائۀ پاسخگیری از قابلیتآوری تلفن همراه با بهرهفن

یادگیرنده  در انگیزه افزایش باعث صورت مجازیو نظارت بر تکالیف محول شده به معلم

ارائۀ . (2006ویلیز،  و آلن، ویت)شد  خواهد آموزشی مواد بر او شناختی تسلط بهبود و

مداخلۀ درمان نارساخوانی از طریق تماس تصویری عالوه بر موارد ذکرشدۀ پیشین سنجش 

که سبب آگاهی از وضعیت  همراه داردخوانی وی را طی هر جلسه بهوضعیت روان

شود. ثبات و ادامۀ پیشرفت در ها طی هر جلسه میی وی و مرتفع نمودن آنخوانروان

در پژوهش کنونی در مرحلۀ پیگیری،  کنندهشرکتمهارت خواندن سه آزمودنی 

هفته پس از  3دهندۀ اثربخشی باالی مداخلۀ صورت گرفته پس از گذشت زمان نشان

کاررفته )مستقیم و واج های دو روش بهمرحلۀ مداخله بود. این مهم به کمک ویژگی

بنابراین ؛ اخیر تدریس مجازی قابل وصول گردید ذکرشدههای آگاهی( و همچنین قابلیت
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 تلفن همراه در درمان افزارهاینرم ازجمله آوریفن انواع از گیریواضح است که بهره

 (.1397 واقع گردد )نعمتی، تواند مؤثرخصوص نارساخوانی مییادگیری، بهاختالل  انواع

آموزان با اختالل یادگیری پژوهش در زمینۀ آموزش مجازی به دانش درمجموع

گیری از (. لذا پژوهش کنونی با بهره2015کومار، ارد )پیرانی و ساسیپیشینۀ طوالنی ند

نارساخوانی گشوده  خصوصاًروش ترکیبی افق جدیدی را در درمان اختالل یادگیری 

توان به محدودیت در فعالیت بر روی سایر های پژوهش حاضر میاست. از محدودیت

شود این . لذا پیشنهاد میهای ضروری برای خواندن از قبیل درک متن استمهارت

هایی چون درک مطلب نیز در درمان اختالل نارساخوانی گنجانده شود پژوهش روی مؤلفه

های مشابهی برای درمان سایر اختالالت از قبیل نارسایی در نوشتن و و همچنین برنامه

 ریاضیات و غیره نیز با استفاده از فضای مجازی طراحی و اجرا شود.
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