
 بر شناسیواج یو آگاه مستقیم آموزش تلفیقی برنامه اثربخشی
 در حافظه کاری و مطلب درک ،خوانیروان هایمهارت

 خواندن مشکالت با دختر انآموزدانش

 3الحسینی خدیجه ابوالمعالی، 2هاییده صابری، 1پرستو حریری

 28/4/95تاریخ پذیرش: 14/1/95تاریخ دریافت:

 چکیده
در مقایسه با ( آگاهی واجیو  آموزش مستقیم) ثیر برنامه آموزش تلفیقیِات تعیینبا هدف  پژوهش حاضر

آموزان دختر با دانشدر خواندن و حافظه کاری مهارت افزایش  رب شناسی و آموزش مستقیمروش واج
 -آزمونپیشطرح آزمایشی و با روش نیمهپژوهش . صورت گرفت دبستانپایه اول  مشکالت خواندن

شهر  دبستان اول آموزان دختر پایه. جامعه آماری شامل دانشاجرا شد گواهبا گروه پیگیری  -آزمونپس
 هدفمندبه روش که  بودند( هر گروهنفر در  15)با ضعف خواندن آموز دانش 60 نمونه شامل بود. تهران

ش دیدند. آموز شده برنامه تدوین بر اساس (دقیقه 80 جلسه)هر  ایجلسه 13 ایدر مداخله و انتخاب شدند
و  وکسلر ی کاریحافظه ،آزمون تشخیصی خواندن آزمون ریون رنگی،گیری شامل ابزارهای اندازه

تحلیل واریانس آزمون با استفاده از روش آزمون و پسهای حاصل از پیشداده. بودهای ریون ماتریس
ه گروه آموزش مستقیم توان گفت اگرچآمده می به دستمبنای آنچه  حلیل شدند. برت چندمتغیره آمیخته

آگاهی واجی در مهارت آگاهی  و گروه ی کاریحافظهنسبت به گروه آگاهی واجی در درک مطلب و 
بیشتری پیشرفت شناسی و حافظه مستقیم واجاما گروه آموزش تلفیقی در  ؛واجی پیشرفت بیشتری داشتند

ی همزمان با روش رفتاری ترکیب یک روش آگاهی واج که به دلیل تندداشدیگر به دو گروه  تنسب
تواند جایگزین بنابراین روش آموزش تلفیقی با توجه به اثرگذاری و اجرای آسان می. بودآموزش مستقیم 

 های مرسوم آموزش باشد.مناسبی برای روش
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 اختالل خواندن
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 مقدمه
رود یادگیری نتظار میهای ابتدای تحصیل اسالدر آموزان لین دستاوردی که از دانشاو

چرا که خواننده ماهر به  ؛العاده دارددر خواندن اهمیتی فوق در واقع، مهارت خواندن است.
، 1اوغلواحتمال بیشتری در ریاضیات، مطالعات اجتماعی و علوم موفق خواهد بود )ملک

همراه بسیار های تحصیلی است که با شکست تحصیلی جمله حیطهخواندن از  (.2011
 هاها است که باید در آنفرایندی پیچیده و متشکل از تعدادی از مهارت چرا کهشود؛ می

مه فرایند رشد زبان محسوب خواندن ادا(. 2008، 2تسلط کسب شود )پرینگوال و گیوالنی
ند دچار اختالل شود خواندن هم گاه با تواکه فرایند رشد زبانی می طورهمانو  شودمی

راهنمای آماری و تشخیصی  (. پنجمین1387گردد )دادستان، هایی همراه میدشواری
 4پریشیکند: خوانشتعریف می طوراین( اختالل در خواندن را 2013) 3روانی هایاختالل

در  هاییضعفواژه جایگزینی است برای اشاره به الگوی مشکالت یادگیری که با 
های هجی کردن ضعیف مشخص یکلمه، رمزگشایی نامناسب و توانایتشخیص درست 

درصد در کل جمعیت  15تا  5شود. از نظر همین منبع شیوع اختالل یادگیری ویژه می
درصد جمعیت دارای اختالل  80شود و حتی گفته می آموزی تخمین زده شده استدانش

)بهراد، درصد گزارش شده است  81/8ایران  این آمار در .یادگیری نارساخوان باشند
1384.) 

روانشناسی ای که منشا عصبویژهاختالل یادگیری  عنوانبهنارساخوانی هاست که سال
فرایندهای شناختی  (2016، پترسون و همکاران )(2000، 5حبیبشود )دارد تعریف می

و  یرز بوس، تینچراین گروه و نی دانند.دخیل می سرعت پردازش را در خواندنمانند 
را  خواندن( 1993) 8پنینگتون، گریسور و ولش (،2000) 7یرابینر و کو ،(2007) 6والدیس
 پوشانیهو حافظه  توجه در شناختیعصبنقایص با تواند که می کنندتعریف میاختاللی 

حرکتی و هماهنگی،  هایمهارتهیجانی، -زبان، حافظه، رسش اجتماعیباشد.  داشته
                                                           
1. Melekoglu 

2. Pierangelo, Giuliani 

3. DSM 5 

4. Dyslexia 

5. Habib 

6. Bosse, Tainturier, & Valdois 

7. Rabiner, Coie 

8. Pennington, Groisser, & Welsh 
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های تواند حیطهتحصیلی می هایمهارتفعالی و شناخت، شناخت، توجه، بیشادراک، فرا
یادگیری باشد )اسمیت، پولووی،  هایناتوانیآموزان با احتمالی نقاط قوت و ضعف دانش

های ترمیمی درمانی و آموزشی شکل (. بر این اساس شیوه1395تا؛ داوتی و داودی، بی
توان د بر مساله ضعف خواندن غلبه کند. یعنی میآموز کمک کنناند تا به دانشگرفته

شناسی را هدف قرار داد و به بهبود عملکرد کمک نقایص توجه، حافظه، ادراک و واج
توصیه  های مختلفی مانند آموزش مستقیم خواندنکرد. جهت بهبود عملکرد خواندن روش

بر جزییات  و معلم محور است که یافتهسازمانیک روش  آموزش مستقیم .شده است
خواندن و ریاضی مورد  ویژهبهای فرایند آموزش متمرکز است و برای آموزش مدرسه

در این  رائه بازخوردهای فوری تاکید دارد.گیرد و بر تکرار و تمرین و ااستفاده قرار می
توسط  خوبیبهباشد که های کوچک میو با گام وارزنجیره صورتبهروش ارائه دروس 

 درپیپیهای آموزش مستقیم رویکردی است که موفقیت .شودداده می معلمان آموزش
به  چهره و تعاملکوچک  هایدر گروه آموزش مستقیم (.1391کند )پیرزادی، ایجاد می

اساس آن  است و مدارمهارت و رمحومعلمشی وشود. همچنین رانجام میچهره 
 دقیق تکلیف و بر تحلیلقیم مست آموزش .باشدفوری می بازخورد تقویت و ،الگوبرداری

 تاکید دارد بسیار کوچکی هاقالب در و تمرینی تکلیف شده و سازماندهیطراحی دقیق 
( آموزش 2005) 2شیپن، هواچین، استیونتون و سارتور. (2000 ،1، ویل وکالهونبرووس)

 3و گانز اند و فلورزآموزان پایه هفتم موثر توصیف کردهمستقیم را در بهبود خواندن دانش
موزان با نیازهای ویژه و آ( بر اهمیت استفاده از آموزش مستقیم در آموزش دانش2009)

وتیسم و آموزان مبتال به ااند و آن را در آموزش دانشرشدی تاکید کرده هایاختالل
 اند.روشی اثرگذار یافته های رشدیناتوانی

شناسی واجمهارت تبط با های مردر بهبود خواندن، روش دیگرروش مورد استفاده 
ونگر دارد ) ای طوالنیسابقهنقش آگاهی واجی در رشد مهارت خواندن  پژوهش دراست. 

( عالوه بر اینکه آگاهی واجی را برای 2005) 5؛ آنتونی و فرانسیس(1987، 4و تورگسن
دانند، مشکالت پردازش واجی را از علل های الفبایی ضروری مییادگیری خواندن در زبان

                                                           
1. Bruce, Weil, & Calhoun 

2. Shippen, Houchins, Steventon, & Sartor, 

3. Flores,& Ganz 

4. Wagner, & Torgesen 

5. Anthony, & Francis 
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ا کمبود درک یفقدان  ضعفعلت این شود گفته میکنند. زیربنایی نارساخوانی معرفی می
 به این سبب .هاستواج و ها به هجاهاپذیری واژهتقسیم و ها از قابلیت ترکیبنارساخوان

زشناسی پس در با. تفکیک قائل شود راحتیبه ها یا اصوات،واژه تواند بین قطعات،فرد نمی
دهد سریع رخ نمی خواندن صحیح و و شونداژگان با مشکل مواجه میو رمزگشاییو 

 های( پاسخ به مداخله2016و همکاران ) 1آراوانا .(1389 منیع،و میکاییلی فرد)فصیحانی
مورا، مورنو، پریرا و  .کندخوبی برای پیشرفت خواندن معرفی می آگهیپیششناسی را واج

 وبین مهمی برای دقت خواندن و سرعت نامیدن ( آگاهی واجی را پیش2015) 2سیموئز
( در فراتحلیل خود به این 2001) 3استهال و ویلوز نانز،اری، . انددانسته متن خوانیروان

 اند که آموزش آگاهی واجی، موثرترین روش در آموزش خواندن است.نتیجه رسیده
توانایی را بر  ختیشناواجآموزش  نیز( 1390ترکده، زندی و یزدانفر )علیپور، کریمی

 .اندکردهه و سرعت خواندن پسران نارساخوان موثر توصیف آگاهی واجی، خواندن ناکلم
 هایمداخلهبا استفاده از هم  (3201) 4پارک، ریتر، المبوردینو و ویسهرت و شرمن

ویژه زبانی کمک  نارساییشناختی به بهبود خواندن و نوشتن در کودکان مبتال به واج
 اند.کرده

پردازند، در شناسی که به آموزش صریح خواندن میعالوه بر آموزش مستقیم و واج
بهبود خواندن ارتقاء عملکردهای پایه شناختی چون حافظه هم موثر گزارش شده است 

و  زجفریتایج پژوهش ن .(2007، 5اسپارک و فیسک-؛ و اسمیت1392 ،و عسگری کریمی)
نقش  کارید که آموزش حافظه ندهنشان می( 5139و برزگربفرویی ) (2004) 6اورت
شناختی سطح باالست  یهااز کنشکاری بخشی  یحافظهدر عملکرد خواندن دارد.  مهمی

نظام مسولیت  این .شودمی گفته مغز دستکاری فعاالنه اطالعات در به توانایی نگهداری و و
ضمن با استفاده  در ورد اد بر عهده را به نظام شناختی اطالعات ورودی موقت سازیذخیره

د کندستکاری می این اطالعات را انتخاب و دارد در اختیارپردازشگری که  هایاز نظام

                                                           
1. Aravena 

2. Moura, Moreno, Pereira, & Simões 

3. Ehri, Nunes, Stahl, & Willows 

4  . Park, Ritter, Lombardino, Wiseheart, Sherman 

5. Smith-Spark, Fisk 

6. Jeffries, Everatt 
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سه  آگاهی واجی، حافظه کاری و آموزش مستقیم هر بنابراین .(2000، 1و هیچ )بدلی
 توانند خواندن را بهبود دهند.می

ی مقایسهبرنامه و  تدوینبه  که (1392کریمی، علیزاده و سلیمانی ) پژوهش نتایج
ترکیبی بر درک مطلب  و شناختیواجآموزش مستقیم، آگاهی  یسه شیوه اثربخشی

که آموزش  دهدنشان میاند پرداختهاختالل خواندن  آموزان دبستانی دارایخواندن دانش
آموزان نسبت به دو شیوه دیگر در پیشرفت درک مطلب خواندن دانش شناسیواجآگاهی 

، زندی و ترکدهنتایج علیپور، کریمی . ناهمسوییو سودمندتر بوده است اثربخشتانی دبس
نشان ( 1389( و فارابی، بیاضی و تیموری )1384زاده و سلیمانی )(، مستقیم1390یزدانفر )

 زمینهدر این  خألهاییهای مختلف، هنوز های مرتبط با شیوهپژوهش د که با وجودندهمی
را همزمان  حافظه کاری و ای که آموزش مستقیم خواندنقدان برنامهمانند ف .وجود دارد

نگر است که بتواند مهمترین ای جامع و کلنبود برنامهمساله  مهمترین آموزش دهد. بنابراین
را هدف قرار داده و با تقویت و ترمیم مشکالت به  موفقیت تحصیلیمشکالت دخیل در 

 این اساس هدف پژوهش برکمک کند.  آموزموفقیت دانش نتیجه درو  بهبود خواندن
در مقایسه با ( آگاهی واجیو  آموزش مستقیمتعیین تاثیر برنامه آموزش تلفیقیِ ) حاضر

بر افزایش مهارت خواندن و حافظه کاری در  شناسی و آموزش مستقیمروش واج
ش آموزدر این پژوهش بود.  آموزان دختر با مشکالت خواندن پایه اول دبستاندانش

 شود کهآموزشی گفته می و فنون )آموزش مستقیم و آگاهی واجی( به همه مفاهیم تلفیقی
 اند آموزش مستقیمشده بکار گرفتهواجی  یو آگاهقبلی )آموزش مستقیم  راهبرد دو در

مجموع این  شناختی رویکرد شناختی است وآموزش آگاهی واج رفتاری و رویکرد یک
بر  .شودگروه تلفیقی آموزش داده می همزمان در صورتبهدو آموزش تلفیقی است که 

 هایمهارت بر یتلفیق یبرنامه یاآاز:  اندعبارتهای پژوهش اساس این هدف سوال
 ؟دارد ی اول تاثیرآموزان نارساخوان پایهی فعال دانشحافظه درک مطلب و ،خوانیروان

 داریامعنبرنامه تلفیقی تفاوت  آموزش مستقیم و ،ی آگاهی واجیبین اثربخشی برنامه آیا
 ؟وجود دارد

                                                           
1 Baddeley, Hitch 
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 پژوهش روش
 گواهپیگیری با گروه  -آزمونپس -آزمونپیش آن طرحآزمایشی و روش پژوهش نیمه

، در حافظه کاریو  یآگاهی واج، آموزش مستقیم برنامه تلفیقیِ پژوهش . متغیر مستقلبود
 ،خوانیروان هایمهارتر وابسته و متغی شناسی استکنار دو برنامه آموزش مستقیم و واج

آموزان دختر کالس اول ابتدایی جامعه آماری شامل تمام دانش بود. و حافظه مطلب درک
در مهارت خواندن عملکرد ضعیف  های انجام شدهکه بر اساس ارزیابی ندشهر تهران بود

های پژوهش نمونه. بودهدفمند  گیریز نوع نمونهگیری این پژوهش انمونه روش داشتند.
 لیستچکموجود در که بر اساس معیارهای  بودند تر پایه اولدخآموز دانش 60 شامل

 یچولی ه ؛در خواندن عملکرد غیرقابل قبول داشتنداول معلمان پایه نارساخوانی و با نظر 
گروه  سهآموز در دانش 15جایگزینی تصادفی روش با  .نکرده بودنددریافت  یتشخیص

 آموزدانش 60شناختی . جزئیات اطالعات جمعیتقرار گرفت گواهه گرو یکآزمایش و 
 آمده است. 1در جدول  گروه نمونه

 هاشناختی گروه. اطالعات جمعیت1جدول 
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18/7 63/0 60/104 06/6 

 54/5 13/106 60/0 01/7 شناسیواج
 87/5 20/103 63/0 82/6 تلفیقی
 22/6 76/104 44/0 87/6 کنترل

پور، آزمون آگاهی آزمون تشخیص خواندن شیرازی و نیلیابزارهای پژوهش شامل 
لیست پیشرونده ریون، آزمون هوش وکسلر و چک هایماتریسآزمون شناسی، واج

 پردازیم.نارساخوانی بود که به توصیف هر کدام می
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(: آزمون انفرادی مرکب از آزمون 1383ور )پنیلی-آزمون تشخیص خواندن شیرازی  
خواندن متن، تکلیف  هایمهارتهای تکمیلی است. این آزمون و آزمون یهای خواندنمتن

این ابزار کند. ها را ارزیابی میقاعده و تکلیف خواندن شبه واژههای بیخواندن کلمه
که در  اول دبستان استمتشکل از سه تکلیف )متن( داستانی ناآشنا با استفاده از کالس 

های کودک حین اجرای آزمون نوع خطاهای خواندن، مدت زمان خواندن به ثانیه و پاسخ
شود. سپس بر مبنای نوع خطای خواندن ثبت و ضبط می دقتبهبه سواالت درک مطلب 

 منظوربهآید. شود و نمره دقت خواندن به دست مینمره کسر می 20صفر تا یک امتیاز از 
* زمان خواندن به ثانیه/ تعداد کلمات 60ه سرعت خواندن با استفاده از فرمول )محاسب

آید. احتساب درصد می به دستموجود در متن( تعداد کلمه خوانده شده در دقیقه 
 100 درضربهای صحیح درک مطلب نیز از طریق )تعداد سواالت درک مطلب پاسخ

های همتا روایی آزمون از طریق فرم. گیردهای صحیح( صورت میپاسخ تعدادتقسیم بر 
های در سرعت و دقت در متن و /.87های خواندن /. و اعتبار آزمون در متن90تقریبا 

/. است. از این آزمون جهت تعیین میزان مهارت در خواندن استفاده خواهد 94خوانده شده 
 .(1383پور، )شیرازی و نیلی شد

( طراحی 1384توسط سلیمانی و دستجردی )این آزمون ی: شناختآزمون آگاهی واج
اساسی چون آگاهی هجایی، آگاهی  هایمهارت کهدارای ده خرده آزمون است  شده و

بتدا نحوه اجرای هر بخش در اجرا اسنجد. واحدهای درون هجایی و آگاهی واجی را می
بخش به شود. سپس تصاویر مربوط به آن با کلمات راهنما برای آزمودنی توضیح داده می

 1آزمودنی مورد خواسته شده را پاسخ دهد، امتیاز  کهدرصورتیشود. آزمودنی ارائه می
رد. پایایی این گیپاسخ نداد یا پاسخ غلط داد، امتیاز صفر می کهدرصورتیگیرد و می

محاسبه شده است. در روش  کرونباخبازآزمون و آلفای -آزمون به دو روش آزمون
برای  کرونباخو با آلفای  90/0سط سازندگان محاسبه شده پایایی تو بازآزمون که-آزمون

در  96/0 تا  84/0بین ها خرده آزمون کرونباخگزارش شده است. آلفای  98/0کل آزمون 
ای امال استفاده شد. روایی پایه هایمهارتجهت سنجش  آزموناز این  نوسان بوده است. 

 گزارش شده است. 94/0و  90/0مالکی آزمون 

های استدالل کلی ده ریون از آزموننآزمون پیشرو :پیشرونده ریون هایماتریسآزمون 
دهد. این آزمون از های هوش عمومی را به دست میترین اندازهاست که یکی از دقیق
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های هوش غیرکالمی است که ریون در انگلستان ساخته است. این فرم دو جمله آزمون
سوال فقط برای تعیین تفاوت  12نه دارد. دفترچه اول با مجموعه سوال و دو دفترچه جداگا

 36دفترچه  کهدرحالیهای متفاوتی هستند، تهیه شده است. بین افرادی که دارای هوش
تصویری آزمون هوش  36فرم دهد. تر میان افراد را نشان میتر و دقیقسوالی تمایز خالص

 توانکم نیز کودکان ساله و 10تا  5 است برای کودکان رنگی آن یرتصاوریون که اکثر 
نشان داده شده  انگلستان کشور های اعتباریابی درگیرد پژوهشمی استفاده قرار ذهنی مورد

، پایایی این آزمون به عامل عمومی هوش باالست یصدر تشخ آزموناین  است که اعتبار
 باشددار میمعنا 01/0آمده که در سطح  به دست 91/0اجرا  دو بارروش ضریب همبستگی 

 (.1383 عابدی، )رحمانی و
زیر  1364 -1363 مقیاس هوش وکسلر در سال نسخه فارسیوکسلر:  هوشآزمون  

در دانشگاه شیراز ترجمه و انطباق نشناسی و علوم تربیتی نظر یک گروه از متخصصان روا
ها و بهرو هوش هاآزمونپایایی آزمون مجدد تعیین پایایی مقیاس،  منظوربهداده شد. 

های این مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. در پایایی آزمون ضرایب پایایی تصنیفی آزمون
ها کردن، پایایی آزمون دونیمه و در پایایی 94/0تا  44/0ها مجدد و ضرایب پایایی آزمون

آمده است. در بررسی اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس ویپسی  به دست 98/0تا  42/0
و  74، 84/0بهرهای کالمی، عملی و کل دو مقیاس به ترتیب ی هوشضرایب همبستگ

 (.1383به دست آمد )شهیم،  85/0
آموزان گری است که برای دانشلیست ابزار غرباللیست نارساخوانی: این چکچک

یادگیری سازمان آموزش  هایرود و در کلینیک اختاللکار می مشکوک به نارساخوانی به
گیرد( مورد دارد )هر مورد یک نمره می 14لیست این چکاست.  و پرورش طراحی شده

مورد  5آموزی بیش از کند، اگر برای دانشکه معلم کالس مربوط آن را تکمیل می
شود. ضریب پایایی آموز مشکوک به نارساخوانی شناخته میعالمت زده شود آن دانش

 (.1383ست )عزیزیان و عابدی، محاسبه شده ا 95/0تا  41/0این آزمون برای نمره کل بین 
هر سه  که بود شناسیواج یو آگاه آموزش مستقیم ،برنامه تلفیقیبرنامه مداخله شامل 

شناسی و حافظه واج-شناسی و تلفیقیِ آموزش مستقیم، آموزش واجآموزش مستقیمبرنامه 
ود در های موجو بر اساس توصیه خواندنهای تقویت موجود برنامهکاری بر اساس منابع 

(، آموزش خواندن )سنگری و 1391( و تبریزی )1391های کریمی و علیزاده )برنامه
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( و 1395و  1394)محمودپور،  ظههای تقویت توجه و حاف(، روش1393علیزاده، 
راهبردهای ( 1391؛ 2005)هاالهان؛ لوید، کافمن، ویس و مارتینز،  های یادگیریاختالل

 اولی کتاب خوانداری پایهمناسب با ( 1378ر؛ زبانی )صفارپو هایمهارتآموزش 
. طراحی شدجلسات  موردنظرای جهت آموزش در جلسات مداخله به تناسب زمان برنامه
استاد متخصص در  12از نظر  صوری محتوایی و جهت بررسی روایی ،پس از تدوین برنامه

. پس از ه استو نیز آموزگاران پایه اول ابتدایی استفاده شد ریزیبرنامهو آموزش 
در  آوری نظر متخصصین و اعمال تغییرات جزیی برنامه جهت اجرا برای سه گروهجمع

ها تعداد بر بهبود مهارتکنترل تاثیر زمان دریافت مداخله  منظوربهآماده شد ) سیزده جلسه
برابر  هابرنامهو زمان جلسات مساوی در نظر گرفته شد(. طول مدت هر جلسه از هر کدام از 

های منبع اجرا شد. گروهی توسط معلم آموزش دیده در اتاق صورتبهدقیقه بود که  80ا ب
 :اشاره شده است 3تا  1های سه گروه در جداول به اهداف و محتوای برنامه

 آگاهی واجی آموزش مستقیمبرنامه  .2جدول 
 محتوا اهداف جلسه

 اول
ی الفبایی و تلفظ هاشناخت نشانه

 هاصحیح آن

 زبان فارسی هاینشانه برتسلط 
 هایداستان)تصویرهای بزرگ  درک مطلب نگاره خوانی

 متوالی(

 دوم

و مهارت در  هم آغازشناخت کلمات 
 یابیزترکیب حروف و با
 کلمه خوانی

 شناخت کلمات هم پایان

آشنایی با کلمات هم آغاز شنیداری و دیداری با تاکید بر 
 .ی کاریحافظه

 پدیده اگر حتی ورک معنایی کلمه برای درک مطلب ابتدا د
 باران. مثل پدیده آن توضیح است

 یهامیله از استفادهنوارپخش صداها  از استفاده هر جلسه
 صداکشی.

 سوم
 ساخت درخت کلمهبا درک مطلب 

 دانشگاه و دانشمند؛ دانش مثل
 نشده اضافه مهم کلمه دو معنای درک

 .ممعکوس و مستقی طوربهجزیه حروف مهارت در ت

 مهارت در کلمه خوانی و حروف خوانی
 را تشخیص دهد هاد در کلمه حرفبتوان

ی دیداری با تاکید بر حافظه آشنایی با کلمات هم پایان شنیدار
 .بصری

 دارنقطه از نقطهبی کلمات تشخیص
پخش صدا  یادگیری نا کلمه از کلمه به کمک صدای مربی و

 افزارنرماز طریق 
 هاانهاستفاده از قالب نش
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 چهارم
 ایدوکلمهاستفاده از جمله لغات 

 جمله دو کلمه خوانی

 مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف در کلمه

م و تعریف توسط پانتومی اجرای –با استفاده ازدرک مطلب 
 –آموز دانش

م کلمه و حدس آن کلمه و برگردان حرکات به نشانه و پانتومی
 جوا

 ایغات سه کلمهی لملهجاستفاده از 

 پنجم

 کلمات را بتواند هجی کند
 کلمات در خواندن در مهارت

 را بشناسد ودر کلمات  هاحرفبتواند 
 معنادار جدید کلماتبا آن حروف 

 بسازد
 آگاهی از نقش حرف در کلمه

خواندن کلمات جدید و درک معنای 
 آن

 یادگیری هجی کردن )صداکشی(

 جدید و جایگزینی ساخت کلمات جاییجابه
 ایدوکلمهپانتومیم 

 هاپرپم خوانی نشانه، جمله کوتاه، جملهدر لغات استفاده از 

 ششم

 بتواند به طرز صحیح بخش کند

 مهارت در ترکیب حروف
 اییهجمهارت در کلمات سه 

 ایکلمهسه و چندجمالت خواندن 

 یا هجا شناسی یادگیری بخش کردن با دست

 الگوبرداری از روی کلمات مدل
 فظه کاری دیداریحا

 کوتاه استفاده از جمله
 ی صدا کشیهااستفاده از میله

 هفتم
 کامل کندبتواند کلمات ناقص را 

 مهارت در خواندن سه و چند کلمه

 هجایی سهخواندن کلمات 

 تداعیی هاپیدا کردن جفت
 مناسبتکمیل کلمات ناقص با حروف 

 ست دو حرفرترکیب د
 لمه دو هجاییی چند کهایریتغ حافظه کاری

ی هادرک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی استفاده از چینه
 رنگی

 هشتم

 ناقصبتواند بعد از شنیدن نشانه قسمت 
 کلمه را پر کند

ی دیداری بعد از بتواند برای حافظه
ت، کلماه بدیدن کلمه بدون نگاه 

 کند کاملکلمات ناقص را 
بتواند قسمت کمرنگ کلمه را 

 کند پر رنگ درستیبه
ی کلمات را با نشانه جورچینبتواند 

 درست پر کند

 خواندن کلمات سه هجایی

 حرف 3ترکیب درست 
 یص شنیداری و دیداری برای حافظهتشخ

 کلمات سه هجایی از طریق کارت و صوت
 دارد ترکمیا یا بیشتر  تکمیل کلماتی که دو حرف

 دیداریی یمرتب کردن کلمات سه هجا
 جایی شنیداریمرتب کردن کلمات سه ه



 59  ...خوانیروان هایمهارت بر شناسیواج آگاهی و مستقیم آموزش تلفیقی برنامه اثربخشی

 نهم

بعد از شنیدن تشخیص کلمات بتواند 
شنیداری و  طوربهجایی چهار ه

 کلمات ،دیداری در بین کلمات
 کند تبرا مر ریختههمبه

 

 خواندن کلمات چهار هجایی

 حرف 5یا  4ترکیب درست 
برای حافظه کاری تشخیص شنیداری و دیداری کلمات چهار 

 هجایی از طریق صوت
 کلمات کردن مرتب اریی دیدحافظه

 افزارنرمحافظه شنیداری مرتب کردن شنیداری استفاده از 
 صدای میله از استفادهی یهجا 3و  2پخش کلمات 

 دهم

 معنای کلمات داستان را بداند

پاسخ  درستیبهبتواند به سواالت متن 
 دهد

 تبرا مر ریختههمبهبتواند جمالت 
 کند

 قص استتکمیل کلماتی که سه حرف آنها نا

 خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
 پرسش از سواالت متنی

 مرتب کردن
 حافظه دیداری

 شنیداری یهاکارت کردن مرتب

 یازدهم
بتواند کلمات خواسته شده را از متن 

 پیدا کند

 سواالت از پرسشو  خواندن متن کوتاه
 شدهشنیده: پرسش و پاسخ با متن کاری شنیداریحافظه 

 متن پرسشی در موردنظر دنبال کلمات :دیداری حافظه کاری
 بگردد

 دوازدهم
 بتواند پرسشی از متن را پاسخ دهد و

بازیابی  و کلماتبریل خوانی کند 
 شده را بنویسد

ی بریل خوانی کلمات برای تقویت حافظه-خواندن متن بلند 
 ریختههمبه اجزا کردن مرتب–کلمه  و بازیابیشنیداری 

 جمالت

 سیزدهم
 ک مطلبدر

 حدس زدن پایان

 و کلمات دنبال، کاری سواالت از درک مطلب دیداری حافظه
صوتی پخش  طوربهداستانی که  بگردد. داستانپرسش در 

متن را  و دوبارهشود کودک باید آن را تعریف کند می
 .یابی کندباز و دیداریشنیداری  طوربهبرگردان کند 

 آگاهی واجیبرنامه  .3جدول 
 محتوا افاهد جلسه

 اول

 ی الفبایی و تلفظ صحیح آنهاهاشناخت نشانه
 رمزگذاری کلمه استفاده از شناخت واج در

 بتواند الفبای فارسی یهایادگیری نشانه برای
 ی دیداریحافظه صداکشی کند درستیبه

برای درک مطلب معنای  ی شنیداریحافظه
 آموزد دیداریگیرد میمی یاد کلماتی که

 نقطهبا  و نقطهبیهای شناخت کلمات نشانه تسلط بر
تشخیص  ت؛ترمیم اشتباها و شناسینشانه؛ زبان فارسی

 و نقطهبیشناخت کلمات ؛ کلمه در ی موجودهانشانه
؛ واج آغازین تشخیص؛ مهارت صداکشی؛ دارنقطه

کشیدن ؛ کارت یادگیری بایادگیری کلمات آغازین 
یکسان  که صدای هاییواج ای برایهای مقایسهستون
 یا گل سفال دارند. نوشتن با متفاوت نوشتار و

 ی شن.جعبه یا خمیربازی
نشانه از شناختاطمینان  .کلمه واج در از نقشآگاهی شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در ترکیب  دوم
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 کلمات حروف و بازیابی
 کلمه خوانی

: شخیص هجات ؛جمله کلمه در تشخیص؛ فارسی یها
 در بشناسد هجا را آن ترکیب و مصوت امت وص باید

 کلمات دوهجایی.

 سوم

ی کاری شناخت کلمات هم پایان برای حافظه
 (انگشتی) یصداکش-شنیداری صورتبه

 ببیند را کارت آموزدانش .دیداری صورتبه
 ی آخرنشانه با بازی. تشخیص دهد را هاواج و

ساخت کلمات . کلمه ی آغازنشانه کلمه و
معنای کلمه با  .مطلب درک برای درک جدید

 بتواند کلماتجدید 
 .افزودن واج بسازد با جدید

واج  ترکیب چگونگی آگاهی از-واج واج و افزودن
؛ هجایی چهار-کلمات سه بین بتواند؛ کلمات در

 تشخیص ناکلمه از؛ صداکشی آنها و ناکلمه خوانی
 چند کارتدیداری  صورتبه: ی کاریحافظه؛ کلمه

داده  آموزدانشبه  ناکلمهو کلمه  از آموزنشبه دا
 شنیداری. طورهمینشود تا از هم تشخیص دهد و می

به مشاغل وصل  وسایل شغل افراد را: درک مطلب
 .کندمی

 چهارم

هرنقشو-جملهی اجزا شناخت درست
 .دیداری ی کاریبرای حافظه -قسمت

معکوس و  طوربهمهارت در تجزیه حروف 
 مستقیم.

 )شفاهی( دیداری از به غیر اریشنید

 مهارت در کلمه خوانی و حروف خوانی
 تشخیص دهد را هاحرفبتواند در کلمه 

 هجایی 5واج درکلمات  تشخیص
مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف 

 در کلمه

 توسط تعریف و پانتومیم اجرای–برای درک مطلب 
م کلمه و حدس آن کلمه و پانتومی –آموزدانش

 برگردان حرکات به نشانه و واج
 آخر واج حذف– ایکلمهی لغات سه استفاده ازجمله

 پنجم

 در مهارت–کلمات را بتواند هجی کند 
 -کلمات در خواندن

 کلمات –را بشناسددر کلمات  هاحرفبتواند 
 -بسازد معنادار جدید

 آگاهی از نقش حرف در کلمه
خواندن کلمات جدید و دانستن درک معنای 

 آن

 صداکشی ()یادگیری هجی کردن 

؛ و جایگزینی ساخت کلمات جدید جاییجابه
 کلمه از نا کلمه تشخیص

 ؛ایدوکلمهپانتومیم 
 جمله کوتاه در لغاتاستفاده از 

 ششم

 بتواند به طرز صحیح بخش کند

 مهارت در ترکیب حروف
 مهارت در کلمات سه هجایی

 ایخواندن سه و چند کلمه

 یا هجاشناسی با دست بخش کردنیادگیری 

 الگوبرداری از روی کلمات مدل
 برای حافظه کاری دیداری

 جمله کوتاه در استفاده از لغات

 هفتم

 بتواند کلمات ناقص را پر کند

خواندن سه و چند کلمه برای  مهارت در
 شدهجدید ساختهمطلب معنای کلمات  درک

لمس -ی کاریحافظه برای-خود یدر لغتنامه
دیداری  صورتبه-برجستهبریل کلمات 

-شنیداری بازی اعدادمستقیم صورتبه بنویسد

 هجایی 4خواندن کلمات 

 جداگانه برای ساخت کلمه هایترکیب واج
 مناسبتکمیل کلمات ناقص با حروف 

 ست دو حرفرترکیب د
 ی چند کلمه دو هجاییهاحافظه کاری تغیر

 درک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی
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 معکوس

 هشتم

کلمه  ند بعد از شنیدن نشانه قسمت... ... ...بتوا
 را پر کند

ی دیداری بعد از دیدن بتواند برای حافظه
 کلمه بدون نگاه به کلمات بعد از... .

 بتواند کلمات ناقص را پر کند
پر  درستیبهبتواند قسمت کمرنگ کلمه را 

 رنگ کند
ی درست کلمات را با نشانه جورچینبتواند 

 پر کند

خواندن کلمات -دوبخشی ج درکلماتوا تشخیص
 بازی-بخشیدو  کلمات مطلب درک–سه هجایی 

 برای-دیداری-شنیداری-ییتا 3-اعداد معکوس
 کردن پر را دیگری نیمه کاریی حافظه

 همان مطلب درک–تشخیص کلمات دوبخشی 
ی بریل خوانی برای تقویت حافظه-----کلمات

 کاری

 نهم

و  ا شنیداریرواج  بخشیسه  کلمات در بتواند
 در بین کلمات به... ... . دیداری تشخیص دهد

 را مرمت کند ریختههمبهبتواند کلمات 
 

 3خواندن کلمات -یبخش 3درکلمات تشخیص واج 
 واج تعویض-یبخش 3کلمات  مطلب درک–هجایی 

 -آخر-وسط-اول

 حرف 5یا 4ترکیب درست 
برای حافظه کاری تشخیص شنیداری و دیداری 

 هجایی از طریق صوتکلمات چهار 
 کلمات کردن مرتب –ی دیداری حافظه

 حافظه شنیداری مرتب کردن شنیداری

 دهم

معنای کلمات داستان را  برای درک مطلب
 بداند

 پاسخ دهد درستیبهبتواند به سواالت متن 
 10کند را مرتب  ریختههمبهبتواند جمالت 

 کند را کاملناقص  یکلمه

 افتاده جا آنهاحرف  که یکتکمیل کلماتی 

 خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
 پرسش از سواالت متنی

 حافظه شنیداری تلفن بازی مرتب کردن

 یازدهم
 کند پر جای خالی را 2 با بتواند کلمات

 تواند کلمات خواسته شده را از متن پیدا کندب

 جای خالی 2 کلمات با پر کردن
 متن کوتاه خواندن

 صدایبا  حافظه کاری برای سواالت از پرسش
 شدهشنیده

 در موردنظر دنبال کلمات دیداری برای حافظه کاری
 پرسشی متن

 دوازدهم
و 

 سیزدهم

 متن از پرسشی شنیداری حافظه کاری

ذهنی  را کلمه آن برداشتن نوشتار با بتوانند
 جداجدا هادیداری روی کارت و کنند هجی

 بسازند

 بلندبا صدای خواندن متن 
 وی اسباب هازیرنویس از ایشگاه خواندنی نمربرگزا

 بازی وسایل
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 برنامه آموزش تلفیقی .3جدول 
 محتوا اهداف جلسه

 اول
تلفظ صحیح  و بشناسد حروف را آموزدانش
 بیابدا ر موردنظری جدول نشانه در بداند آن را

 بنویسد یا بسازد را موردنظر یهانشانه بتوانندو 

 ترمیمی. رمزگذاری و ارسیزبان ف هاینشانه تسلط بر

 با یا نویسدب را های رنگی نشانههای شنروی جعبه
 درک مطلب سازد. برایب را هانشانه خمیر یا سفال

 .بنویسد لغتنامه در را کلمات جدید
و  دیداری صورتبهمعکوس  و مستقیم بازی اعداد

از نظر غیره و ها همخوان های مقایسهستون و شنیداری
 بازخورد. وویت الگودهی تق ،شکل

 دوم و
 سوم

در ترکیب  و مهارت شناخت کلمات هم آغاز
 .حروف و بازیابی

 کردن کلمات هم آغاز پیدا بر تاکید

 کلمه خوانی
 دبازگو کن بتواند پیام هر نگاره را دریابد و

 شناخت کلمات هم پایان
 بازیابی کلمه

 افزارنرمبین کلمات پخش شده از  بتواند از
 .هجایی را تشخیص دهد 3و  2کلمات 

چگونگی  متن آگاهی از در تشخیص کلمات موجود
ایی کلمات هم اسجمله، نقش شنی تشکیل جمله اجزا

 ی کاریآغاز شنیداری و دیداری با تاکید بر حافظه

 اگر حتی وبرای درک مطلب ابتدا درک معنای کلمه 
 باران مثل پدیده آن توضیح است پدیده

 هامصوت و هاصامت با آشنایی

دیداری با تاکید -پایان شنیداریآشنایی با کلمات هم
ساخت  و در کلمهحرف  شنایی باآ دیداری.بر حافظه 
 و تقویت الگودهی ریختههمبه از حروفکلمه 

نگاره  موسیقی پخش افزارنرم از استفاده بازخورد
 خوانی

 چهارم

معکوس و  طوربهیه حروف مهارت در تجز
لمه خوانی و حروف مهارت در کمستقیم 

 خوانی
 .را تشخیص دهد هادر کلمه حرف دبتوان
 بنویسد را هاشابه واجمی هاتشتک در بتواند

مرور و رفع اشکال در قسمت واجی تشخیص حروف 
 در کلمه

 توسط تعریف و پانتومیم اجرای –برای درک مطلب 
 و کلمه آن حدس و کلمه پانتومیم – آموزدانش

 جوا و نشانه به حرکات برگردان
 ایی لغات سه کلمهملهجاستفاده از 

 پنجم

 در مهارت– کلمات را بتواند هجی کند
 .خواندن در کلمات - ترکیب حروف

 در کلمات هاحرفبتواند 
 .بسازد معنادار جدید کلمات

 آگاهی از نقش حرف در کلمه
خواندن کلمات جدید و دانستن درک معنای 

 آن

ی هاه کمک میلهب( یادگیری هجی کردن )صداکشی
 صداکشی

 و جایگزینی ساخت کلمات جدید جاییجابه
 ایپانتومیم دو کلمه

 -جمله کوتاه-استفاده از جمله لغات
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 ششم

 بتواند به طرز صحیح بخش کند

 مهارت در ترکیب حروف برای ساخت کلمه
 مهارت در کلمات سه هجایی

 ایکلمهخواندن سه و چند 

دانستن  و رک مطلبناقص برای د کامل کردن کلمات
دیداری  کلمات برای حافظه شنیداری و معنای آن

 ینوشتار طوربه ریختههمبهکلمات  مرتب کردن
 شنیداری() یشفاه دیداری( و)

 نمونهالگوبرداری از روی کلمات 
 حافظه کاری دیداری

 لغاتکوتاه استفاده از جمله 

 هفتم
 تکمیل کندبتواند کلمات ناقص را 

 ن سه و چند کلمهمهارت در خواند

 هجایی سه خواندن کلمات

 هاپیدا کردن جفت
 تکمیل کلمات ناقص با حروف الزم

 ست دو حرفرترکیب د
 -هجایی 3ی چند کلمه هاریتغی- حافظه کاری

 درک مطلب تشخیص شنیداری دو هجایی

 هشتم

 کلمه را تکمیل کند ،بتواند بعد از شنیدن نشانه

 ،دیدن کلمهبعد از  :دیداری حافظه تقویت
بتواند کلمات ناقص را  هون نگاه به کلمبد

 کند تکمیل
پر  درستیبهبتواند قسمت کمرنگ کلمه را 

 رنگ کند
ی درست پر کلمات را با نشانه جورچینبتواند 

 بازیابی کند را ریختههمبه یکلمه کند بتواند

کامل کردن کلمات ناقص به کمک  یا مرتب و
شنیداری از طریق پخش یا حافظه  دارییی دحافظه

 نوار

 حرف 3ترکیب درست 
 تشخیص شنیداری و دیداری برای حافظه

 کلمات سه هجایی از طریق کارت و صوت
 یا بیشتر کم دارد تکمیل کلماتی که دو حرف

 یا دیداری مرتب کردن کلمات سه هجا
 مرتب کردن کلمات سه هجایی شنیداری

 نهم

هار کلمات چبتواند بعد از شنیدن تشخیص 
و دیداری در بین  شنیداری طوربههجایی 

 دهد کلمات تشخیص

 را مرتب کند ریختههمبهبتواند کلمات 

 خواندن کلمات چهار هجایی

 ی نشانههاحرف با پرچم 5یا  4ترکیب درست 
کلمات چهار  تشخیص شنیداری حافظه کاریتقویت 

 هجایی از طریق صوت
 کلمات کردن مرتب ی دیداریحافظه
 شنیداری مرتب کردن شنیداری حافظه

 دهم

 تشخیص بدهد را در کلمه هجا بتواند
 معنای کلمات داستان را بداند

 پاسخ دهد درستیبهبتواند به سواالت متن 
 کند تبرا مر ریختههمبهبتواند جمالت 

 درکلمات چهارهجایی تجزیه هجا

 خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن
 پرسش از سواالت متنی

 کارت مرتب کردنشنیداری با  و ه دیداریحافظ

 یازدهم
 شناسایی کند در کلمه را واج بتواند

 کلمات خواسته شده را از متن پیدا کند

 هجایی خواندن متن کوتاه 4 تجزیه واج درکلمات
 هجایی 5 درکلمات تجزیه واج

 شدهشنیدهاز متن  : پرسش و پاسخحافظه کاری
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 پرسشی متن در ظرموردن کلمات دنبال :دیداریحافظه 

 دوازدهم

بازیابی  را نآ و کند جابهجا را هاواج تواندب
 متن سواالتی ازبه برای درک مطلب  و کند

حافظه  دهد پاسخ بتواند شودیده میداستان پرس
 متن از پرسشی شنیداری کاری

هجایی خواندن  3 واج درکلمات تغییر و جاییجابه
 .متن بلند در بازیابی کلمه

 .یاکلمه 4 تا 3مالت جنوشتن 
 تمرین الگودهی و تقویت آنها بازیابی ون کرد مرتب

 شودمی استفاده بازخورد

 سیزدهم

 هم ترکیب کند با را هاواج بتواند
حدس زدن پایان داستان تعویض : درک مطلب

 .ی داستانهاشخصیت
نجام را درست امستقیم  و اعداد معکوسبازی 

 دهد

هجایی حافظه کاری  5 و 4 ترکیب واج برای کلمات
 سواالت از درک مطلب دیداری

 پرسش از متن باشد و کلمات دنبال
شود صدا پخش می افزارنرمیق رط برای درک مطلب از

 کند وی شنیداری برگردان میکودک به کمک حافظه
شود کودک برای بخش دیداری فیلم صامت پخش می

 .بردپی به پیام می خوانیلب با حدس و

 برایاز انتخاب منطقه مناسب به روش در دسترس اجرای پژوهش پس  جهت
آموز انتخاب و از دانش 126کالس اول با  هشتگیری یک دبستان دخترانه ابتدایی با نمونه

 لیستچکخود را بر اساس  آموزانهای اول خواسته شد تا تمام دانشمعلمان پایه
سازمان آموزش و پرورش طراحی شده  نارساخوانی که توسط کلینیک اختالالت یادگیری

 70در این مرحله کنند.  مشکل خواندن را معرفی عالئمآموزان با دانشارزیابی و است را 
آزمون ریون  شدهغربالآموزان برای دانش سپس آموز توسط معلمان معرفی شدند.دانش

 بهنجار از رتپایین بهرسطح هوشبر اساس نتایج ریون که  آموزدو دانش وشد  اجرارنگی 
 دریا  و آموزانی که دارای مشکالت رفتاری بودنددانش عالوه بر این .حذف شدند داشتند
ارتباط  ناتوانی در هایشان شکایت ازولی معلم خواندندمی راحتیبه والدین خود حضور

ی پرونده نهایت در .حذف شدند د نیزداشتن در کالسخواندن  و برقرار کردن
 اقتصادی– و موقعیتوالدین  لحاظ سطح سواد از و سی شدربر شدهرفیمع آموزانِدانش

و  آگاهی واجی و آزمون خواندن تشخیصی آزمونها . پس از تشکیل گروههمتا شدند
با مناسب  مداخلهجلسه  15ر د و هر گروهاجرا شد آزمون پیش عنوانبه ی کاریحافظه
نمرات پیگیری با  نیزاز یک ماه  پسو  آزمونپسهای دریافت کرد و در پایان داده برنامه

 شد.آوری جمعهای یاد شده استفاده از آزمون
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 های پژوهشیافته
و پیگیری و از  آزمونپسآزمون، گروهی، سه نمره سنجش در پیشاز لحاظ عوامل درون

برای  .وجود دارد (گواهگروه  1گروه آزمایش و  3گروه ) 4لحاظ عوامل بین گروهی 
یرهای وابسته های توصیفی متغبه نتایج مداخله ابتدا شاخص تر و دستیابینمایش روشن

 شود.پژوهش ارائه می

 توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش هایشاخص .4جدول 

 
 متغیر

 
 گروه 3

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 
 
 
 
 

 حافظه

 
 

 مستقیم

آموزش 
 مستقیم

13/11 09/2 33/12 25/2 93/13 42/9 

 83/2 20/18 11/3 13/16 2 80/12 شناسیواج
 92/1 86/15 11/2 80/13 66/2 33/10 تلفیقی
 18/1 46/13 74/2 66/13 72/1 40/11 کنترل

 
 معکوس

آموزش 
 مستقیم

13/10 53/2 86/12 72/2 06/13 46/2 

 27/2 80/13 59/2 20/13 71/2 06/10 سیشناواج
 36/2 80/14 71/2 66/14 19/2 40/9 تلفیقی
 29/2 13/10 63/2 26/10 89/2 60/9 کنترل

 
 
 
 
 

 خواندن
 
 

 
 

زمان 
 خواندن

آموزش 
 مستقیم

80/187 94/15 86/146 51/11 86/146 03/11 

 61/12 53/138 32/13 139 11/19 73/189 شناسیواج
 34/10 93/139 71/10 13/144 47/10 46/196 قیتلفی

 19/15 46/168 26/14 53/171 25/18 53/189 کنترل

 
 

دقت 
 خواندن

آموزش 
 مستقیم

33/8 63/1 12 19/1 80/12 47/1 

 58/1 33/14 43/1 73/13 45/1 13/8 شناسیواج
 30/1 53/15 78/1 20/15 49/1 33/7 تلفیقی
 80/1 46/9 88/1 86/8 62/1 06/8 کنترل

 
 

 مطلبدرک

آموزش 
 مستقیم

86/7 26/2 06/10 15/2 53/11 09/2 

 11/2 80/10 95/1 46/8 05/2 06/6 شناسیواج
 50/1 13/13 49/1 66/10 20/1 20/5 تلفیقی
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 95/1 33/10 16/2 66/8 19/2 66/7 کنترل

 
 

 شناسینمره کل واج

آموزش 
 مستقیم

20/52 37/5 73/65 86/3 40/72 85/3 

 36/5 73/79 64/5 46/75 09/8 60/44 شناسیواج
 16/5 13/82 32/3 93/74 16/5 73/49 تلفیقی
 79/4 66/58 04/4 66/54 34/4 51 کنترل

شناسی و حافظه نشان آمده در نمرات خواندن، واج به دستهای توجه به میانگین
 آزمونیگیری نسبت به سنجش پیشها نمرات پس از مداخله و پدهد در تمامی گروهمی
جهت دار نیست. گواه تغییر نمرات معناولی در گروه  ؛داری تغییر کرده استطور معنابه
و  خوانیروان هایمهارتشناسی و تلفیقی بر واج رسی اثربخشی برنامه آموزش مستقیم،بر

یانس تحلیل وار مکرر و هایگیریاندازهاز طرح آموزان نارساخوان حافظه دانش
درون گروهی  -بین گروهی چندمتغیرهیا تجزیه و تحلیل واریانس  آمیخته چندمتغیره

بررسی توزیع پراکندگی متغیرها به  ویلک-آزمون شاپیروشده است. با استفاده از استفاده 
ها دارای مقدار یک از متغیرویلک برای هیچ -اندازه آزمون شاپیروپرداخته شده است که 

بودن توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش  طبیعیاین نتیجه دال بر نیست. دار آماری امعن
ها از آزمون باکس استفاده شد همچنین برای بررسی همسانی ماتریس کوواریانس است.

همچنین، با بررسی  .بودحاکی از برقراری این پیش فرض نیز باکس  نتایج آزمونکه 
ها رعایت شد و رض تساوی واریانسهای خطا، فآزمون لوین در مورد تساوی واریانس

ضه استفاده از تحلیل بنابراین مفروها مساوی بود. یر وابسته در گروهواریانس خطای متغ
ها ابتدا آزمون تحلیل گیری مکرر رعایت شده است. برای تحلیل دادهبا اندازه واریانس

، درک خوانیروان نمره گیریاندازهمکرر با عامل درون موردی  گیریاندازهواریانس با 
مطلب و حافظه در سه بار متوالی و عامل بین موردی گروه انجام شد که نتایج آن نشان داد 

های این نتایج بیانگر اثربخشی برنامه. (=001/0p) نمرات در سه زمان با هم تفاوت دارند
 ایبنابراین آزمون چند مقایسهاست. ، درک مطلب و حافظه خوانیروانمداخله در بهبود 

نشان داد که در سنجش پس از مداخله و پیگیری در مقایسه با سنجش پیش از مداخله 
 1ی تغییر کرده است. توان آماری معنادار طوربه، درک مطلب و حافظه خوانیروانمیزان 

 نیز حاکی از دقت معناداری این تاثیرات است.
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های مکرر برای اثرات بین گروهی و ریگیبا اندازه چندمتغیرهنتایج آزمون تحلیل واریانس . 5جدول 
 تعاملی

قل
ست

ر م
تغی

م
سته 

واب
یر 

متغ
ی  

وه
گر

ن 
ر بی

اثی
ت

هی
رو

 گ
خله

دا
م

 

ش
رز

ا
ب  

ضری
F

 

ض 
 فر

ی
زاد

ه آ
رج

د
ده

ش
 

طا
 خ

ی
زاد

ه آ
رج

د
 

ری
ادا

معن
اثر 

م 
حج

ری 
آما

ن 
توا

 

برنامه 
 تلفیقی

 خوانیروان

رر
مک

ل 
عام

 

06/0 72/163 4 222 00/0 47/0 

1 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

25/0 10/18 12 222 00/0 49/0 

برنامه 
 تلفیقی

درک 
 مطلب

رر
مک

ل 
عام

 

05/0 43/220 2 27 000/0 94/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

16/0 35/68 2 27 000/0 83/0 

برنامه 
 تلفیقی

 حافظه فعال

رر
مک

ل 
عام

 

16/0 28/41 4 110 000/0 60/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

35/0 37/18 4 110 000/0 40 

برنامه 
 تلفیقی

 آگاهی

رر
مک

ل 
عام

 

06/0 36/14 20 94 000/0 75/0 



 1395 پاییز، 23، شمارة ششمفصلنامة افراد استثنایی، سال  68

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

138/0 94/7 20 94 000/0 62/0 

آموزش 
 مستقیم

 خوانیروان

رر
مک

ل 
عام

 

142/0 36/45 4 110 000/0 62/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

473/0 50/12 4 110 000/0 31/0 

آموزش 
 مستقیم

درک 
 مطلب

کر
ل م

عام
ر

 

119/0 98/99 2 27 000/0 88/0 
 و 

وه
گر

ل 
عام

ت
مل

عا
 

78/0 60/3 2 27 041/0 211/0 

آموزش 
 مستقیم

 حافظه فعال

رر
مک

ل 
عام

 

34/0 27/19 4 110 000/0 412/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

69/0 43/5 4 110 000/0 165/0 

آموزش 
 تلفیقی

 آگاهی

رر
مک

ل 
عام

 

06/0 23/13 20 94 000/0 738/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

17/0 48/6 20 94 000/0 58/0 
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برنامه 
 تلفیقی

 خوانیروان

رر
مک

ل 
عام

 

12/0 50/50 4 110 000/0 64/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

31/0 65/21 4 110 000/0 441/0 

آگاهی 
 واجی

 مطلبدرک

رر
مک

ل 
عام

 

10/0 83/118 2 27 000/0 89/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

62/0 27/8 2 27 002/0 380/0 

آگاهی 
 واجی

 حافظه فعال

رر
مک

ل 
عام

 

25/0 28/27 4 110 000/0 49/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

52/0 33/10 4 110 000/0 273/0 

آگاهی 
 واجی

 آگاهی

رر
مک

ل 
عام

 

03/0 78/19 20 94 000/0 80/0 

 و 
وه

گر
ل 

عام
ت

مل
عا

 

08/0 82/11 20 94 000/0 71/0 

برقراری شرط  دهد و حاکی ازنشان می( p=001/0)موچلی بررسی نتایج کرویت 
کند رد می -نیازمند رعایت کرویت نیستند چندمتغیرههای که آماره گونههمان- کرویت را

هاوس گایزر برای انجام آزمون -عدم فرض کرویت، از آزمون تصحیح گرینو لذا با 
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و در مورد اثرات  گیریزهاندا، درک مطلب و حافظه در سه بار خوانیروانعامل نمره 
 3وجود تفاوت معنادار آماری بین  5ها استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول آزمودنی

های عامل )پیش از بین نمره 3جدول  بر اساس .(p=001/0کند )را تایید می گیریاندازهبار 
آمد  دستبه مداخله، پس از مداخله و پیگیری( در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری 

(001/0=p) های عامل )پیش از مداخله، پس از مداخله و پیگیری( و و نیز تعامل بین نمره
(. یعنی هر سه برنامه p=001/0، درک مطلب و حافظه معنادار بود )خوانیروانها در گروه

ر ای نشان داد که داین آزمون چند مقایسه اند. عالوه بردهدر بهبود متغیرهای وابسته موثر بو
 طوربهها از مداخله مهارت در مقایسه با سنجش پیش پیگیریسنجش پس از مداخله و 

 اند روند رو به بهبود خود را حفظ کنند.معناداری افزایش یافته و توانسته

 مکرر هایگیریاندازهخالصه تجزیه و تحلیل واریانس با  .6جدول 

 متغیر وابسته 
منابع 
 تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 دیآزا

میانگین 
 مجذورات

F 
 یمعنادار
 

 اندازه
 اثر

 تلفیقی

 خوانیروان

مراحل 
 زمان
 خطا

64/17673 
35/2040 

10/1 
50/15 

91/15961 
62/131 

26/121 
 

000/0 89/0 

 مستقیم
مراحل 

 زمان
 خطا

04/11920 
28/1345 

19/1 
66/16 

38/10001 
72/80 

86/123 000/0 898/0 

 واجی
 مراحل
 زمان
 خطا

93/17318 
73/2641 

04/1 
55/14 

76/16654 
45/181 

78/91 000/0 868/0 

 تلفیقی

 درک مطلب

مراحل 
 زمان
 خطا

53/494 
64/35 

86/1 
11/26 

14/265 
35/1 

21/195 
 

000/0 933/0 

 مستقیم
مراحل 

 زمان
 خطا

17/102 
82/25 

33/1 
63/18 

78/76 
38/1 

39/55 000/0 798/0 

 واجی
 مراحل
 زمان
 خطا

04/168 
95/31 

56/1 
87/21 

53/107 
46/1 

62/73 000/0 840/0 

 تلفیقی
 حافظه
 مستقیم

مراحل 
 زمان

53/234 
13/46 

68/1 
53/23 

51/139 
96/1 

17/71 000/0 836/0 
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 خطا

 مستقیم
مراحل 

 زمان
 خطا

20/59 
46/83 

43/1 
08/28 

27/41 
15/4 

93/9 
 

002/0 415/0 

 واجی
مراحل 

 زمان
 خطا

71/222 
62/78 

20/1 
90/16 

44/184 
65/4 

65/39 000/0 739/0 

 تلفیقی

 حافظه
 غیرمستقیم

 مراحل
 زمان
 خطا

57/284 
08/66 

25/1 
60/17 

28/226 
75/3 

28/60 000/0 812/0 

 مستقیم
مراحل 

 زمان
 خطا

57/80 
75/40 

86/17 
90/18 

68/59 
15/2 

67/27 000/0 664/0 

 واجی
مراحل 

 زمان
 خطا

57/120 
08/50 

27/1 
86/17 

28/226 
80/2 

70/33 000/0 70/0 

 تلفیقی

 شناسیواج

 مراحل
 زمان
 خطا

20/8683 
80/424 

45/1 
39/20 

24/5960 
82/20 

16/286 000/0 95/0 

 مستقیم
مراحل 

 زمان
 خطا

17/3178 
48/214 

49/1 
88/20 

16/2130 
26/10 

44/207 000/0 937/0 

 واجی
مراحل 

 زمان
 خطا

53/11026 
13/440 

29/1 
09/18 

68/8529 
31/24 

73/350 000/0 962/0 

محاسبه شده  F دهد در رابطه با عامل درون گروهی مقدارنشان می 6نتایج جدول 
 معنادار 01/0از  ترکوچکدر سطح  (آزمون و پیگیری، پسآزمونبرای اثر مراحل )پیش

آزمون و پیگیری خواندن تفاوت آزمون، پسبین میانگین نمرات پیش نتیجه در .است
 هامیانگینبررسی تفاوت بین  منظوربهدارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی معنادار وجود
 ئه شده است.ارا 7در جدول  بونفرنی نتایج آزمون تعقیبیمحاسبه شد. 
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 مقایسه دوتایی با آزمون تعقیبی بونفرنینتایج  .7جدول 
1/2گروه  متغیر وابسته هامیانگینتفاوت    سطح معناداری خطای استاندارد 

 شناسیجوا

 *20/9 مستقیم -تلفیقی

57/1 

000/0 

 000/0 *66/20 کنترل-تلفیقی

 000/0 *73/9 مستقیم -واجی

 000/0 *80/20 کنترل -واجی

 57/1 *06/11 کنترل-مستقیم

 درک مطلب
 *20/2 واجی -تلفیقی

71/0 
02/0 

 04/0 *2 کنترل -تلفیقی

 خوانیروان

 *-60/18 کنترل-تلفیقی

69/4 

50/0 

 000/0 *-86/26 کنترل -واجی

 000/0 *-40/20 کنترل -مستقیم

 حافظه مستقیم

 *-33/2 واجی -تلفیقی

84/0 

04/0 

 000/0 *80/3 مستقیم -واجی 

 000/0 *73/3 کنترل-واجی 

 حافظه معکوس

 *40/4 کنترل -تلفیقی

973/0 

000/0 

 02/0 *93/2 کنترل-واجی 

 000/0 80/1 کنترل-تلفیقی

شناسی و حافظه مستقیم اول روش تلفیقی موثرترین روش در واج 7بر اساس جدول 
است؛  اثرگذارمستقیم، روش تلفیقی در درک مطلب نیز آموزش  نهایت درسپس واجی و 

و  خوانیروانشود. یعنی در و حافظه معکوس دیده نمی خوانیرواناما چنین اثرگذاری در 
 ندارند. بر دیگری برتریها روش از کدامهیچ حافظه کاری
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 گیریو نتیجه بحث
رمزگشایی جنبه  است. و درک مطلبرمزگشایی  دو مولفه اصلیدربردارنده خواندن 

 و استهای زبان گفتاری مکانیکی تبدیل حروف چاپ شده به زبان گفتاری یا به معادل
افراد معانی را از زبان درک مطلب به جنبه سطح باالتر خواندن اشاره دارد که از طریق آن، 

، ترجمه علیزاده و 2005، ، لوید، کافمن، ویس و مارتینزکنند )هاالهاناستنباط می
و  شناسیواج -تلفیقی آموزش مستقیم هدف این پژوهش تدوین و برنامه(. 1390همکاران،

ای و حافظه هایمهارتتا بتوان در یک جلسه هم  تعیین اثربخشی آن بود و حافظه کاری
 مشکالتآموز با شناختی را هدف قرار داد و بدین وسیله به دانشواج هایمهارتم ه

 های خود غلبه کند.در جلسات معدود و مشخص بر ضعف خواندن کمک کرد تا
با نتایج  که بود روش تلفیقی ،شناسیواجمهارت موثرترین روش در  ،هایافته بر اساس
این  .همسو استناشناسی در بهبود واج (1394)و همکاران  ، علیزاده، کریمینیکومحمدی

هدف قرار دادن که همزمان  باشدهای برنامه تلفیقی تواند ناشی از ویژگیمی تفاوت
والنتینو، فلچر، اسنولینگ و  د.کنارائه میبازخورد صریح نیز  کاری شناسی و حافظهواج

اند که نقایص دههای چهار دهه به این نتیجه رسی( با مرور پژوهش2004) 1اسکنلون
شناختی واج های-خوانی سهم بیشتری دارند و مداخلهشناختی نسبت به سایر علل نارساواج
عالوه  .از مشکالت خواندن عمل کنندکننده یشگیریهای پآموزش عنوانبهتوانند حتی می

هاست که گفته سال، پردازدمی شناسیواجصریح به آموزش  طوربهکه  شناسیبر واج
بلکه اثر آموزان شناختی دانشواجباعث کاهش خطاهای  تنهانهآموزش مستقیم ود شمی

؛ ریدر، تانمر و 1990، 2امشناختی دارند )کانیگواج هایمهارتپایاتری هم در بهبود 
و آموزش مستقیم برنامه تدوین شده  شناختیواج. عالوه بر محتوای (2008، 3گرینی

آلووی، ظه کاری هم دارد که بر اساس نتایج همزمان تالش در افزایش ظرفیت حاف
حافظه و توانایی ظرفیت ( 3200و بدلی ) (2005و همکاران ) 4گدرکول، آدامز و ویلیس

اساسی  هایمهارتتوانند رشد کنند و هر دو از شناختی همراه هم میو مهارت واجکاری 

                                                           
1. Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon 

2. Cunningham 

3. Ryder, Tunmer, & Greaney 

4. Alloway, Gathercole, Adams, Willis & etal 
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واجی و ظرفیت  ( هم رشد حلقه2015مورا، سیموئز و پریرا ) .یادگیری خواندن هستند
 اند.دانسته اعداد معکوس را در بهبود خواندن و هجی کردن موثر

روش تلفیقی  حافظه کاریارتقای موثرترین روش در  حاضر پژوهش نتایجبر اساس 
های مرتبط با ارتقای عملکرد حافظه منحصر به پژوهش د بیشترندهها نشان میبررسی. است
هایی چون استفاده از شوند که با تمرینمنحصر میی اکاغذی و رایانه-های مدادبرنامه

کنند مداخله در حافظه کاری میو نامیدن اشیاء اقدام به  ارقامتصویرسازی، یادآوری 
بر را  غیرمستقیمتوان اثرگذاری ها این برنامهرسد که به نظر می هرچند (.2011، 1)ویت

های دهد تمریننشان می که نتایج این پژوهش طورهمانحافظه کاری دارند، اما 
 2بدلی و هیچ الگویبر اساس . توانایی افزایش ظرفیت حافظه کاری را دارند نیزشناسی واج

این  شود،-محسوب میحافظه کاری  دهندهتشکیلحلقه واجی از اجزای  ازآنجاکه( 1974)
ناسی با شهای واج. توانایی افزایش ظرفیت حافظه کاری با تمرینتبیین استقابل  یاثرگذار

عالوه بر اینکه  .همسو است( 2013نتایج پارک، ریتر، المباردینو، ویسرت و شرمن )
اسی و حافظه کاری رابطه شنکه توانایی واجاست  کردهگزارش ( 2009، 3میلویدسکی)

 دار دارند.مثبت معنا
و  شیویتز این یافته با، ر درک مطلب نیز اثرگذار استروش تلفیقی ب هابر اساس یافته

و  اشنایدرفورمن، فرانسیس، فلتچر، اسکات ؛(1999همکاران ) و 4فلچر، هاالهان، سیمیدر
 همسونا (1392کریمی، علیزاده و سلیمانی )و  (9200) 6؛ دویتز، جونز و لی(1998) 5مهتا

این ناهمسویی  .اندشناسی را در بهبود درک مطلب موثر گزارش کردهاست که روش واج
 های ترکیبیسایر روش برنامه طراحی شده نسبت به محتوای متفاوتتواند ناشی از می

های تمرینتقویت حافظه در محتوای شناسی و واجهای تمرین گنجاندناز جمله  ؛باشد
حافظه  دوجوبخشد را بهبود می خوانیروانشناسی آموزش واج. تقویت درک مطلب

های معمول آموزش برنامه کاری قوی از نیازهای اساسی درک مطلب است که غالبا در
خواندن فرایندی کامال شناختی  کهدرحالی ؛شودخواندن یا درک مطلب نادیده گرفته می

                                                           
1. Witt 

2. Baddeley, Hitch 

3. Milwidsky 

4. Shaywitz, Fletcher, Holahan, & ScImeider 

5. Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider, & Mehta 

6. Dewitz, Jones, & Leahy 
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موفق . خواننده جهت درک استو متاثر از کارکردهای عالی شناختی چون حافظه کاری 
 فهومو آن را به م داردباید بتواند مفهوم جمله پیشین را در ذهن نگه  وانده شدهخمطلب 

 1گراوز. تواند این وظیفه را بر عهده بگیردمی کاریحافظه فعلی و جدید پیوند بزند که 
آموزان جهت بهبود درک مطلب دانش نیز (2012) 2جرمن، رینولدز و سوانسون و( 1986)

از بازداری و حافظه مشتمل  های شناختیو روش دنآموزش مستقیم خوان نارساخوان
 .آموزان نارساخوان کمک کننداند به دانشوانستهتلفیق کرده و ت راکاری

این یافته با . نبود اثرگذار خوانیروانر بآموزش تلفیقی  پژوهش حاضر ساس نتایجبر ا
 4و دپالما و الولت، السرنزا، بوردن، فریجیتزر و استینباخ (1993) 3و بتون الیسهای یافته

کاملی  شناسی را روش ترمیمجوا هایمهارتکه آموزش مستقیم  ناهمسو است( 2000)
. الیس در بررسی آزمایشی عملکرد خواندن در چهار اندبرای آموزش خواندن معرفی کرده

، آموزش آگاهی (بر حافظه)مبتنی  دیدن-گروه با سه روش آزمایش آموزش خواندن
شناختی و گروه ترکیبی از دو روش و گروه کنترل به این نتیجه رسیده است که گروه واج

تواند ناشی از می احتماال این یافته ها داشت.وزش ترکیبی عملکرد بهتری از سایر گروهآم
. کلی باشد طوربههای کافی در زمینه تقویت حافظه زمان کوتاه برنامه و عدم وجود تمرین

 . اسالوینکفایت زمان آموزش باشدعدم اند ناشی از وتعدم پپیشرفت در زمان محدود می
 خوانیرواندر  ایهای مداخله( با مرور پژوهش2009) 5نگ و دیویسلیک، چامبرز، چا

ای های دورهموثرتر از تمرین خوانیروانر بهبود های مکرر روزانه بتمرین اند کهبیان کرده
بیش از  خوانیروانتواند ناشی از این باشد که دیگر می یعلت احتمال. استوابسته به ابزار 

واژگان را آموز زانه واژگان دیداری نیاز دارد تا موجب شود دانششناسی به خنیاز به واج
 (.2007، 6)ترسولدی، ویو و لوزینو شناسی کرده و بخوانندپیش از هجی کردن باز

ها بر از روش کدامهیچ کاریو حافظه  خوانیرواندر که  نشان دادیافته دیگر پژوهش 
های ( که تمرین2006) 7گنان و اکاله. این یافته با نتایج پژوهش منداشت دیگری برتری

                                                           
1 .Graves 

2. Jerman, Reynolds, & Swanson 

3. Ellis, Beaton 

4. Lovett, Lacerenza, Borden, Frijters, Steinbach, & De Palma 

5. Slavin, Lake, Chambers, Cheung, & Davis 

6. Tressoldi, Vio, & Iozzino 

7. Magnan, & Ecalle 
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ها اما تمامی روش ؛متناقض است دانندشناسی را در خواندن موثر میشنیداری واج-دیداری
این پیشرفت  .سهیم هستندو حافظه معکوس  خوانیروانمیانگین بهبود  روند رو به در

تدایی آموزان با مشکالت ابوح مختلف برای دانشآموزش در سط موثر بودنگویای 
ه بر اساس رویکرد جدید نظام پاسخ به . فرض اساسی دیگر این است کخواندن است

شوند، چنانچه در آموزانی که اختالل یادگیری تشخیص داده میمداخله بسیاری از دانش
توانند شرکت داده شوند میبهبود عملکرد  منظوربهای ارتقا بخش هستههای فرایند آموزش

فاکس و  )فلچر، لیون، تحصیلی پیشرفت کنند هایمهارتر دکنند و بر مشکالت خود غلبه 
 .(2006، 1بارنز

دقیقه( و  80به طوالنی بودن زمان آموزش ) توانمیپژوهش  هایمحدودیتاز 
آموزان شرکت کنند در پژوهش زمانی دانش هرچند .آموزان اشاره کردخستگی دانش

عالوه بر ان در نظر گرفته شده مناسب نیست. زم رسیدمیاما به نظر  ،برای استراحت داشتند
های تدوین شده خارج از برنامه کالسی روزانه زمان آموزش برنامه ازآنجاکهاین 
آموزان و والدین رغبت زیادی برای شرکت در دوره آموزشی آموزان بود دانشدانش

انگیزگی آموزان و والدین، بیهیجانی دانش-توان مشکالت عاطفینداشتند. همچنین می
آموزان برای جدا شدن از گروه کالسی خود، و ترس و اضطراب دانش آموزاندانش

 های پژوهش شمرد.ها را از محدودیتسوادی و عدم درک اهمیت آموزشبی
شناختی به روش آموزش های واجشود آموزشپژوهش پیشنهاد میهای بر اساس یافته

دبستان مورد توجه نظام آموزشی قرار گیرد. به  پیش ازمستقیم در پایه اول ابتدایی و حتی 
رسد نظام آموزش فعلی یعنی آموزش خواندن کل به جزء به علت تکیه به حافظه، نظر می

آموزان با نیازهای آموزان نیست و فرصت یادگیری را از دانشنظام مناسبی برای تمام دانش
های د با اضافه کردن تمرینشوبر این پیشنهاد می گیرد. افزونآموزشی تامین نشده می

برنامه آموزش تلفیقی، اثر آن در مقایسه با در ها توجه و حافظه به آموزش عملکرد ارتقاء
 قرار گیرد.پژوهش های آموزشی مورد سایر برنامه

                                                           
1. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes, 
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 منابع
روانشناسی و  (.2015اسمیت، ت. س؛ پولووی، الف؛ داوتی، ج. پ؛ و داودی، ک. )

همتی علمدارلو؛ عباسعلی حسین  ترجمه: قربان های ویژه.زآموزان با نیاآموزش دانش
 (. تهران: نشر ارسباران.1395خانزاده؛ حمید علیزاده؛ )

آموزان تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش(. 1395برزگربفرویی، ک. )
 .110 -96(؛ 22) 6 روانشناسی افراد استثنایی،پسر با ناتوانی یادگیری. 

آموزان ابتدایی ایران. های یادگیری در دانش(. فراتحلیل شیوع ناتوانی1384ب. )بهراد، 
 .436 -417. 18 پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،

تعلیم و های یادگیری. (. آموزش مستقیم و کاربرد آن در حوزه ناتوانی1391پیرزادی، ح. )
 .28 -20. 109 تربیت استثنایی،

 چاپ بیست و هفتم. انتشارات فراروان. اختالالت خواندن.درمان (. 1391تبریزی، م. )

 انتشارات سمت. های تشخیص و بازپروری.های زبان: روشاختالل(. 1387دادستان، پ. )

ساله در  10تا  5هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان  (.1383رحمانی، ج؛ عابدی، م ر. )
 .87 -81؛ 23، فصلنامه آموزه. استان اصفهان

مجله شناختی. (. تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی واج1384نی، ز؛ دستجردی، م. )سلیما
 .100 -82(؛ 9) 33 روانشناسی،

تهران:  های مطالعه(.آموزش خواندن )روش(. 1393)سنگری، م ر؛ علیزاده، ف ص. 
 انتشارات ابوعطا.

مجله علوم ن. (. انطباق و هنجاریابی مقیاس هوش وکسلر برای کودکا1383شهیم، س. )
 .165 -123(؛ 2و  1) 7 اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز؛

تهران: انتشارات دانشگاه  ی خواندن.صیتشخآزمون (. 1383شیرازی، س؛ نیلی پور، ر. )
 علوم بهزیستی و توانبخشی.

های زبانی فارسی دوم دبستان: برای معلمان، راهبردهای آموزش مهارت(. 1378صفارپور، ع. )
 .ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه .مربیان و دانشجویان مراکز تربیتی

ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن  (.1384) .ر م ،عابدی .م ،عزیزیان
 11 ؛مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانان پایه سوم دبستان. آموزبرای دانش

(4 :)379-387. 

https://www.gisoom.com/book/1176439/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1176439/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-767/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
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تأثیر آموزش آگاهی (. 1390ترکده، ط. زندی، ب. یزدانفر، م. )علیپور، ا. کریمی
ت خواندن پسران شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعواج

 .352-343(؛ 4)11 فصلنامه کودکان استثنایی؛. نارساخوان

های آگاهی تاثیر آموزش مهارت(. 1389فارابی، م؛ بیاضی، م ح؛ تیموری، س. )
آموزان مشکوک به نارساخوانی. مجله شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانشواج

 .342-335(؛ 4) 10 کودکان استثنایی،

(. اثربخشی سه روش آموزشی اصالحی مبتنی 1389منیع، ف. )س؛ میکاییلی فرد،فصیحانی
آموزان نارساخوان شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانشبر الگو پردازش واج

 .282-269(؛3) 10 پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،مقطع ابتدایی. 

ی و برنامه آموزش(. های یادگیری امال )ارزیاب(. اختالل1391کریمی، ب؛ علیزاده، ح. )
 نشر روان.

تدوین برنامه و مقایسه اثربخشی سه شیوه ی  (.1392کریمی، ب؛ علیزاده، ح. سلیمانی، ا. )
آموزان شناختی و ترکیبی بر درک مطلب خواندن دانشآموزش مستقیم، آگاهی واج

 .78-60(؛ 3)8 های یادگیری،ناتوانی مجله. دارای اختالل خواندن دبستانی

ی فعال بر بهبود (. اثربخشی آموزش راهبرهای حافظه1392کریمی، س؛ عسگری، س. )
- 79(؛ 1) 2، های یادگیریمجله ناتوانیآموزان نارساخوان. عملکرد خواندن دانش

90. 

ریزی سازمان پژوهش و برنامه یت حافظه.ها و راهبردهای تقوروش(. 1394محمودپور، آ. )
 آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

آموزان ی دانشها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژهروش(. 1395. )محمودپور، آ
 .موسسه فرهنگی مدرسه برهان ه.های دقت و توجی ابتدایی به همراه تمریندوره

شناختی بر توانایی خواندن موزش آگاهی واج(. تاثیر آ1384مستقیم زاده، ا؛ سلیمانی، ز .)
 .32- 22(؛ 1) 7 های علوم شناختی،تازهتوان ذهنی پایه دوم دبستان. دختران کم

(. اثربخشی 1394آبادی، ز .)نیکومحمدی، ن. علیزاده، ح. کریمی، ب، حکیمی راد، ا، امین
امالیی در های شناسی بر کاهش غلطبرنامه ترکیبی آموزش مستقیم و آگاهی واج

های نوین روانشناختی. آموزان ابتدایی با اختالل یادگیری امال. فصلنامه پژوهشدانش
10 (39 .)190-204. 
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http://joec.ir/article-1-213-fa.pdf
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