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آموزان مبتال اثربخشی آموزش راهبردهای درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش

 به نارساخوانی
  

 05/02/93تاریخ پذیرش:  12/09/93تاریخ دریافت: 

 3، اکرم پرند2، عباسعلی حسین خانزاده1*حدیثه خوشحال

 

 چکیده

آمدو ان  درصدد ا  داند    6و تقریبا  شوندمی محسوب تحصيلی ضعيف عملكرد علت ترینمهم یادگيري هايناتوانی زمینه و هدف:

 5/28، در تشخيص ناتوانی یادگيري، حدود 2000تا  1991بين سال هاي  .شوندمدارس عمومی با یک نوع ناتوانی یادگيري شناسایی می

درصد افزای  وجود داشته است. با توجه به اهميت پيشگيري اوليه و مداخله  ودهنگام در این  مينه، پژوه  حاضدر بدا هددر بررسدی     

 تال به نارساخوانی انجام شد. آمو ان مبآمو ش راهبردهاي درک مطلب )آمو ش دوجانبه( بر پيشرفت خواندن دان  تأثير

آمدو ان مقطدا ابتددایی مبدتال بده      نفدر ا  داند    30آ مون با گروه کنترل بود. آ مون پسآ مایشی ا  نوع پي طرح پژوه  نيمه روش:

دند کرهاي یادگيري، خدمات آمو شی و درمانی را دریافت میکه در مراکز اختالل 1393-94نارساخوانی شهر رشت در سال تحصيلی 

گيري تصادفی ساده انتخاب و به شيوه تصادفی در دو گدروه آ مدای  و کنتدرل    با توجه به شرایط ورود به پژوه  بر اساس روش نمونه

اي به گروه آ مای  آمدو ش داده شدد در حدالی کده     دقيقه 45جلسه  8جایدهی شدند. برنامه آمو ش راهبردهاي درک مطلب، در طی 

  مينه دریافت نكردند. گروه کنترل، آمو شی در این

آ مون پيشرفت خواندن گروه آ مای  به طور معناداري بيشتر متغيري نشان داد که در مرحله پسنتایج تحليل کوواریانس چند  ها:یافته

 (. P <01/0ا  گروه کنترل است )

برنامه آمو شی کارآمد در جهدت حدل   تواند به عنوان یک میبا افزای  درک خواندن آمو ش راهبردهاي درک مطلب  گیری:نتیجه

 آمو ان نارساخوان، مورد استفاده قرار گيرد.مشكالت دان 

 جانبه، نارساخوانیراهبردهاي درک مطلب، آمو ش دوها: کلیدواژه
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 مقدمه

 و معلومدات  کسدب  هداي شرو تدرین عمدده  ا  یكدی  خواندن

 اسدت  در اجتمداع مجبدور   فدردي  آید. هرمی حساب به دان 

 جواما، بيشتر در دليل همين بخواند. به را نوشته  یادي مقدار

 و اسدت  آمو شدی  موفقيدت  کليدد  و نوشدتن  خوانددن  سدواد 

بسديار   گروهدی  هسدتند  ضدعيف  خواندن در که آمو انیدان 

 هداي  سال تمامی در مختلف دروس یادگيري در پذیرآسيب

 ناچيزي هايموجب پيشرفت که هستند آن ا  بعد و تحصيلی

 هوش وجود کودکان با بعضی (. اما1شود )می تحصيل امر در

 وجدود  عددم  و آمو شدی  مناسدب  هداي فرصدت  طبيعدی، 

اسدت   دشدوار  برایشدان  خواندن هيجانی، یادگيري هاياختالل

(2 .) 

 آمدو ان دان  مالحظه قابل ضعف به یادگيري هاياختالل

 دیكته، حسداب  به مربوط در دروس بالينی و آمو شی لحاظ ا 

آمو شدی   مسدالل  دیگدر  طبا، به که گرددمی اطالق خواندن و

 - روانددی بددا پيامدددهاي و داده قدرار  تددأثيرتحددت را آمددو داند  

پنجمين کتابچه  (. 3بود ) خواهد همراه بعدي نامساعد اجتماعی

نسددبت بدده هدداي رواندی،  راهنمداي تشخيصددی و آمداري اخددتالل  

هاي متفاوتی نسبت به اختالل آوردهاي قبلی آن، رويویرای 

یادگيري را برگزیده اسدت کده بدر افدزای  دقدت تشدخيص و       

 (.4هدر قرار دادن مراقبت به طور موثر، تاکيد دارد )

( 1: شوندمی تقسيم اصلی دستة دو به یادگيري هايناتوانی

 یدادگيري  هداي نداتوانی ( 2 و تحدولی  یدادگيري  هداي نداتوانی 

 ندوع  سده  بده  خدود  یدادگيري تحصديلی   هايناتوانی .تحصيلی

 . نداتوانی 2ریاضديات   یدادگيري  . نداتوانی 1شدوند:  مدی  تقسديم 

 (.5نویسی )امال و نوشتن یادگيري . ناتوانی3خواندن  یادگيري

راهنماي تشخيصی و آماري  ویژه یادگيري براساس هايناتوانی

 شوند: به چهار طبقه کلی تقسيم می هاي روانیاختالل

تعریدف اخدتالل خوانددن برمبندداي     خوانتدن:  در اختتالل  (1

هداي رواندی   ویرای  پنجم راهنماي تشخيصی و آماري اختالل

تدر ا   عبارت است ا : حالتی که در آن پيشرفت خواندن پدایين 

د انتظار برحسب سن، آمو ش و هوش کودک اسدت.  حد مور

هاي این اختالل به ميزان  یادي مانا موفقيت تحصيلی یا فعاليت

هاي ویرای  پدنجم  شود. طبق مالکرو انه مستلزم خواندن می

 هداي رواندی در صدورت   راهنماي تشخيصی و آماري اخدتالل 

وجود یک اختالل عصبی یا حسی، ميزان ناتوانی خواندن بي  

دیگر همدراه اسدت    هاي  آن حدي است که معموالً با اختاللا

(4.) 

اختالل در ریاضيات ممكن است بده   :اختالل در ریاضیات( 2

خواندن و  بدان بدرو  کندد. ایدن      هايتنهایی یا همراه با اختالل

مورد انتظدار   ریاضیي هااختالل اساساً ناتوانی در انجام مهارت

برحسب توانایی هوش و سطح آمو شی کدودک اسدت کده بدا     

شدود. عددم   ي انفرادي و استاندارد شدده ار یدابی مدی   هاآ مون

توانایی مدورد انتظدار در ریاضديات مدانا عملكدرد تحصديلی یدا        

شود و مشكالت حاصله فراتر ا  هاي  ندگی رو مره میفعاليت

حسی یا عصدبی موجدود   مربوط به هر نوع نارسایی  هاياختالل

اسددت. اخددتالل ریاضدديات ارلددب همددراه بددا اخددتالل خواندددن و 

شود. در کودکان دچدار اخدتالل   اختالل بيان نوشتاري دیده می

ریاضيات خطر برو  اختالل  بان بيدانی، اخدتالل مخدتلط  بدان     

بي  ا  سدایر کودکدان    تحولیدریافتی، اختالل هماهنگی  بيان

 .(4است )

هاي یدادگيري  ترین شاخص اختاللممشكالت تحصيلی مه

ها هاي مختلف قابل مشاهده است. این حو هاست که در حو ه

(. 6اند ا : خواندن، نوشتن،  بان گفتداري و ریاضديات )  عبارت

(. 7اسدت )  آمدو ان داند   یدادگيري  ابدزار  ترینخواندن اساسی

 بدراي  بدا نارسدایی تواندایی    نارسداخوانی  یدا  خوانددن  اخدتالل 

 در ضدعيف  و فهدم  نادرسدت  و کند خواندن ها،واژه شناخت

 مشدخص  قابدل مالحظده    حسی نارسایی یا پایين هوش رياب

 آشدكارا  عملكرد خواندن، اختالل خصوصيت عمده شود.می

 فرد ا  هوش ترپایين که است خواندن هايمهارت در ضعيف

-گروه همه در نارساخوانی است داده نشان ها(. بررسی8)است 

 هداي گدروه   همده  در و آنها جنس به توجه بدون کودکان هاي

 ایدن . شوددیده می جغرافيایی نواحی و ذهنی سطوح اجتماعی،
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دیددده  آسدديب ، صددرفی آگدداهی و شناسددیواژه  ميندده در افددراد

 (.9)هستند 

ا   نوشدتن  و خوانددن  پایده،  تحصديلی  هايمهارت ميان در

 رو مدره  در  نددگی  و آیندمی حساب به هامهارت ترینمهم

 و هستند یكدیگر مرتبط به و ضروري بسيار نوشتن و خواندن

 احتماالً دارند خواندن اختالل در که کودکانی دیگر طرفی ا 

(. خوانددن مهدارت   10مشدكل دارندد )   هدم  دیكته و نوشتن در

آمو ان باید تا  مانی که سنشان کم است مهمی است که دان 

فدزای  داند  آنهدا و    بر آن تسلط یابند، چرا کده خوانددن بده ا   

ارتباط با دیگران و همچندين بده ادامده تحصديل آنهدا در سدنين       

 (.11کند )باالتر کمک می

 در اخدتالل  نوعی آنها تریناهميت با شاید و ترینمتداول

 نارسداخوانی  شدود. مدی  نارسداخوانی ناميدده   که است خواندن

 آمو شدی  هداي بدا وجدود تجربده    شدخص  کده  اسدت  اختاللی

 هجدی  و نوشدتن  خوانددن،   بدانی  مهارت کسبدر  متعارر،

اسدت  ایدن    عداجز  باشدد  هوش  توانایی با متناسب که کردن

 اثر در یا و مادر ادي هاينقص ا  ناشی است ممكن اختالل

 هداي مهارت ا  کسب که بعد باشد تولد ا  پس مغزي آسيب

 (.12بگذارد ) اثر کودک در خواندن

 کردن اشتباه در اختالل نوعی نارساخوانی خاص، طور به

 گدرفتن  نظدر  در بدا  هدا واژه  دن حددس  هدم،  بده  شبيه هاواژه

 خدوانی وارونده  یدا  خدوانی آیينه ، هاواژه و انتهاي ابتدا حرور

و  بدی ميلدی   هدا، واژه کدردن  هجی در شدید مشكالت ،اهواژه

 ا  جدز   تشدخيص  در دشواري و خواندن یادگيري ا  انزجار

 (.13)است   کل

اصلی افراد مبتال به نارساخوانی که براي هاي برخی ویژگی

اند، شامل مشكالت خواندن، نوشدتن و  شناسایی و ار یابی مهم

شدوند. بده عندوان مثدال رالبدًا خوانددن ضدعيف        هجی کردن می

تواندددد یكدددی ا  )رمزگشدددایی( در مقابدددل درک خدددوب مدددی

هاي نارساخوانی باشد. کودکدان مبدتال بده نارسداخوانی     شاخص

هاي ادرکی خوبی دارند. این جملده اهميدت بده    معموال مهارت

فردي در ميان افراد با نارسداخوانی   هايرسميت شناختن تفاوت

نویسی در خصوص ویژگیشود. ما باید در نسخهرا یادآور می

ها و معيارهاي نارساخوانی محتاط باشيم. برخدی ممكدن اسدت    

درک عالی داشدته باشدند، امدا برخدی دیگدر بده دليدل تجدارب         

 (.14طور نباشند )شان ممكن است اینیادگيري

 بده  مربدوط  مشدكالت  ا  ترکيبدی  نارسداخوان  کودکدان 

 را حرور انتزاعی رمو  درک و صداها بين ارتباط یادگيري

 بده  هدا واژه تجزیدة  حدرور،  تشدخيص  در رو ایدن  ا  دارندد  

 و کدردن  هجدی  ها،کلمه به هاواج ترکيب حرور، صداهاي

 همدة  در رسدد مدی  نظدر  بده  حقيقدت  در  دارند مشكل نوشتن

 تحصديلی  مختلدف  هداي و حيطده  اطالعدات  پدردا ش  سدطوح 

 (.15) دارند نارسایی

 مشدكالت  هدا، نداتوانی  بدا  افدراد  آمدو ش  قدانون  اسداس  بر

 :است نوع سه بر یادگيري اختالل با کودکان در خواندن

 درک در دشدواري  شدامل  کده  پایده  خوانددن  مشكالت. 1

 .شودمی هاواژه و حرور صداها، بين روابط

 سدرعت  بدا  خوانددن  شامل که خواندن روانی مشكالت. 2

 .شودمی درست بيان طر  و خواندن دقيق مناسب،

 فهدم  در نداتوانی  ندوعی  کده   نخواندد  درک مشكالت .3

 (.16است ) هاعبارت و هاواژه معنی

درک مطلب به عندوان یدک متغيدر آمو شدگاهی، همدواره      

مورد توجه پژوهشگران و متخصصان آمو ش و پدرورش بدوده   

اي کيفيددت و کميددت ناشددناختهاسددت. عوامددل پيچيددده و گدداه  

تدداثير قددرار آمددو ان را تحددتیددادگيري و درک مطلددب داندد 

دهد. در تحليل و بررسی عواملی کده بدر یدادگيري و درک    می

مطلب تاثير دارند، کده ایدن عوامدل بده سدادگی قابدل تفكيدک        

 .کندنگري را طلب میجانبهعی همهنبوده، و نو

رفت در تددرین پيشدد یددادگيري مهددارت درک مطلددب مهددم  

-آمو  است. متاسدفانه تعددادي ا      داند     ندگی یک دان 

توانندد مدتن را بده صدورت روان     کده مدی  آمو ان با وجدود ایدن  

بخوانند اما قادر به درک و فهم آن نيسدتند. در نتيجده آمدو ش    

مددوثر درک مطلددب توجدده بسددياري ا  معلمددان، پژوهشددگران و 

 (.17است ) تربيت را به خود جلب کرده متخصصين تعليم و
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هاي درک مطلب، آمو ش دو جانبده  یكی ا  انواع آمو ش

اسددت. روش آمددو ش دو جانبدده بدده وسدديله بددراون در دانشددگاه 

ایلينویز و پالينكسار در دانشگاه ایالتی ميشيگان ابداع گردیدد و  

هداي فراشدناختی بدراي پدرورش و     هدر آن استفاده ا  مهارت

ست. ایدن روش بدر   افزای  درک و فهم کودکان در خواندن ا

مبناي تئوري ویگوتسكی بر این اصل استوار است که کودکان 

گيرند که شاگردان ا  بزرگترها به همان طریق مطالب را یاد می

 (.18آمو ند )اي را ا  استاد خود مییک کارگاه، حرفه

-راهبرد آمو ش دوجانبه شامل ش  مرحلده: خوانددن بدی   

معلدم، تلفيدق مدتن،     آمو ان، پرسشگريصدا، پرسشگري دان 

 (.5بينی، و خواندن است )هایی به منظور پي طرح پرس 

( حداکی ا   1391نتایج به دست آمدده ا  پدژوه  دالمدی )   

این است که آمو ش راهبردهاي فراشناختی بر بهبود خوانددن،  

تواندد بدراي   درک مطلب تاثير دارد و آمو ش فراشدناختی مدی  

سایر دروس و سطوح آمو ان در درک مطلب و خواندن دان 

 .(19)تحصيلی نيز مورد استفاده قرار گيرد

 (. درک20اسدت )  مطلدب  درک خوانددن  اسداس  و پایده 

 اساسدی  هداي ا  مهدارت  یكدی  نوشتاري آمو شی مواد مطلب

-مدی  تدأثير  تحصديلی  پيشدرفت  مختلدف  هايجنبه بر که است

 مهدارت  ایدن  در یدادگيري  نداتوانی  بدا  آمدو ان گذارد. داند  

دهند. مشدكل خوانددن نده تنهدا در     می نشان  یادي هايمشكل

آمو ان با ناتوانی یادگيري، بلكه در ميان بسدياري ا   ميان دان 

-آمو ان با نيا هاي ویژه رواج دارد. گروهی ا  این دان دان 

-آمو ان در درک مطلب و گروهی دیگر در رمزگشایی کلمه

دليدل ال م  ها و گروهی در هر دو  مينه مشكل دارند، به همين 

آمو ان با نيا هاي ویژه توجه خاصدی مبدذول   است که به دان 

 (.5شود )

دهد که ایدن کودکدان عدالوه بدر     ها نشان مینتایج پژوه 

هدایی  مشكل خواندن در  مينه هاي عاطفی و رفتاري نيز مشكل

دارند و ا  طرفی مداخله دیرهنگام مشكل تحصيلی آنها را بدتر 

که تاکنون پژوهشی در  مينده آمدو ش    کند. با توجه به اینمی

همزمان چند راهبرد درک مطلب مشاهده نشده است، بندابراین  

پژوه  حاضر به دنبال التقاط چند روش راهبرد درک مطلدب  

بطددور همزمددان در جسددتجوي تدداثير همدده جانبدده بددر روي ایددن   

کودکان است. با توجه به مطالبی که گفته شدد، و بدا توجده بده     

خوان دارند و آمو ان نارسافتاري که دان مشكل تحصيلی و ر

موانعی که بدر سدر راه ایدن کودکدان قدرار دارد، توجده ویدژه و        

هاي آمو شی کارسدا   تالش براي شناسایی و بكارگيري روش

آمدو ان ضدروري اسدت. بندابراین     و مؤثر در مدورد ایدن داند    

پژوه  حاضر با هدر بررسی تاثير آمو ش راهبردهاي درک 

تواندد بده   ش دوجانبده( بدر پيشدرفت خوانددن مدی     مطلب )آمدو  

معلمان و والدین در جهت مداخله و پيشگيري و جلدوگيري ا   

آمدو ان نارسداخوان   پيشرفت و گسترش این اخدتالل در داند   

 یاري رساند.

 روش
طدرح پدژوه     کننتدگان: الف( طرح پتووهش و شترکت  

آ مدون بدا گدروه    پس -آ مونحاضر نيمه آ مایشی ا  نوع پي 

آمدو ان مقطدا   کنترل است. جامعه آماري شامل تمدامی داند   

-94ابتدایی مبتال به نارساخوانی شهر رشت در سدال تحصديلی   

هداي یدادگيري، خدددمات   بودندد، کده در مراکدز اخددتالل    1393

کردند. نمونه مورد مطالعه نيز آمو شی و درمانی را دریافت می

رود به پدژوه   آمو ان با توجه به شرایط ونفر ا  این دان  30

گيري تصادفی ساده انتخاب بوده است که بر اساس روش نمونه

و به شيوه در دو گروه آ مای  و کنترل به شيوه تصادفی ساده 

 جایدهی شدند. 

آمدو ان ا   جهدت سدنج  هدوش داند      ب( ابزار پتووهش: 

این مقياس در سال . استفاده شد آ مون هوشی وکسلر کودکان

طراحدی شدد. ایدن مقيداس در سدال      توسط دیوید وکسلر  1969

مورد تجدید نظدر قدرار گرفدت و پدس ا  هنجاریدابی بده        1974

 مقياس تجدید نظرشده وکسلر کودکدان تبددیل شدد. متوسدط    

 11 در (1991) توسدط وکسدلر   گزارش شدده  درونی همسانی

بده   عملدی  و کلدی، کالمدی   هوشدبهر  مقيداس  براي سنی گروه

 بدراي  دروندی  همسانیاست.  91/0و  95/0، 96/0 برابر ترتيب
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 کمتدرین  و داشته بيشتري تغييرپذیري هاي خاصآ مونخرده

 بيشترین و 69/0برابر  قطعات الحاق مورد در همسانی ضریب

 پایایی ضرایب و 87/0با  برابر لغات گنجينة مورد در ضریب

 پایدایی  و عملدی  ا  بداالتر  کالمدی  هداي آ مدون خدرده  بدراي 

گدروه   هدر  بدراي  رو  23 متوسدط   مدانی  فاصلة در با آ مایی

 و کالمی هايمقياسخرده براي و 95/0کلی مقياس براي سنی

 (. در21گدزارش شدده اسدت )    87/0و  94/0بده ترتيدب    عملی

شدهيم   ایدران،  در آ مدون  ایدن  روانسدنجی  هداي ویژگدی  مورد

 با آ مدایی،  بدا اسدتفاده ا  روش   پایدایی  تعيدين  ( بدراي 1385)

 6 تا 4 فاصلة  مانی با ساله، 12 تا 6کودک  120 با را آ مون

 بدين  در پایایی ضرایب بيشترین و کمترین که کرد اجرا هفته

 محاسدبة  بدود. بده منظدور    94/0و  44/0سنی به ترتيب  گروه 6

 بدا همددیگر،   هدا آ مونخرده همبستگی ا  آ مون، این روایی

 هوشبهرها همبستگی و هوشبهرها با هاآ مونخرده همبستگی

 مقياس ا  استفاده با همزمان روایی و استفاده شده یكدیگر با

 حاکی که نتایج شد بررسی دبستانیپي  و هوشی بزرگساالن

 استان در آ مون . این(21)است آ مون این مطلوب روایی ا 

(، 1390عابددي و همكداران )   توسدط  بختيداري  و چهارمحدال 

 با آ مدایی  پایدایی  اسدت.  گردیدده  اعتباریدابی  و سا يروایی

سدا ي آنهدا   نيمده و پایدایی دو  95/0تدا   65/0ا   هدا مقياسخرده

محاسبه شده است. روایی این آ مون ا  طریدق   86/0تا  71/0ا 

ها با نمدره کدل آ مدون،    محاسبه همبستگی نمرات خرده مقياس

بيانگر روایدی خدوب ایدن آ مدون اسدت. ضدرایب روایدی ایدن         

 .(22)گزارش شده است 92/0تا  66/0آ مون ا  
این آ مون توسط کرمی ندوري  : مون خواندن و نارساخوانیآ 

( ساخته و هنجاریدابی شدد. آ مدون خوانددن و     1384و مرادي )

آ مون است که هددر آن بررسدی   نارساخوانی شامل ده خرده

آمو ان عادي دختر و پسر در دوره ميزان توانایی خواندن دان 

وانی خواندن و نارساخدبستان و تشخيص کودکان با مشكالت 

آمو  در پنج پایه تحصديلی  دان  1614است. این آ مون روي 

ابتدددایی هنجاریددابی شددده اسددت. پایددایی آ مددون خواندددن و     

نارساخوانی با استفاده ا  روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده که 

 بده 98/0تدا   43/0هاي مختلف بين آ مونمقادیر آن براي خرده

ل   به نق1391وي، حيدري، اميري و مول. (23)دست آمده است

به شرح  یر  را هاي این مقياسآ مونخرده 1394ا  خوشحال، 

 : بيان کرده است
ها: این آ مون شامل سه فهرسدت  الف: آ مون خواندن واژه

ها )مانند سرب و روباه( با آلفاي اي و در سه سطح واژهواژه 40

هددایی )ماننددد ميددز، اتوبددوس( بددا آلفدداي    ، واژه98/0کرونبدداخ 

هایی مانند )آب، ژاله( با آلفداي کرونبداخ   و واژ 99/0کرونباخ 

 در این پژوه  بود. 91/0

هاي بدون معندی: در ایدن آ مدون،    ب: آ مون خواندن واژه

خواندد.  )مانند سورا، داليبال، شارکه( را  مدی  واژه 40آ مودنی 

 دست آمد. به 85/0آلفاي کرونباخ در این پژوه  

سددؤال  30ایددن آ مددون شددامل   هددا:پ. آ مددون درک واژه

آمو  ا  بين چهار گزینه، یكی را اي است که دان چهارگزینه

عنوان پاسخ درسدت انتخداب نمایدد ) مدثاًل بهدا یعندی  الدف:        به

قيمت، ب: قرض، ج: وام ، د: سدود(. آلفداي کرونبداخ در ایدن     

 دست آمد. به 65/0پژوه  

عدی  ج. آ مون درک متن: این آ مون شدامل ده آ مدون فر  

هدداي دوم وسددوم و دو مددتن  اسددت )مددتن مشددترک بددراي پایدده 

 340و  320هدا  اختصاصی براي هر پایه(. تعداد واژه هداي مدتن  

اي براي هدر مدتن در نظدر گرفتده شدده      گزینه 4سؤال  8واژه، و 

کدرد (.  است )نمونه سؤال متن: سنجاقک در کجا  ندگی مدی 

ین پدژوه   آلفاي کرونباخ متن پایه سوم )فرم الف و ب( در ا

 بود.  62/0و  61/0به ترتيب 

واژه هم قافيده تشدكيل    20ها:  این آ مون ا  د. آ مون قافيه

کند )مثالً قافيه واژه هدر را پيدا میشده که آ مودنی واژه هم

بده   88/0نيما: شيما، هما، هوا(. آلفاي کرونباخ در این پژوه  

 دست آمد. 

مل دو نسدخه الدف   ر. آ مون ناميدن تصاویر: این آ مون شا

آمو  به هر شكل است و  دان  20و ب است. هر نسخه داراي 

کند )مثال تصدویر سدو و   شكل نگاه و نام آنها را یادآوري می

 به دست آمد.  75/0کاله(. آلفاي کرونباخ در این پژوه  
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واژه اسدت.   30 . آ مون حذر آواها: ایدن آ مدون شدامل    

گویدد  ي مورد نظدر مدی  آ مودنی هر واژه را بعد ا  حذر صدا

)کلمدده ژالدده بددا حددذر صددداي/ ژ/(. آلفدداي کرونبدداخ در ایددن  

 بود.  78/0پژوه  

آ مون شامل سه حرر ر. آ مون نشانه حرور: این خرده

هایی را که بدا ایدن حدرر    ر، ن( است. آ مودنی تعداد واژه )آ،

آورد )مدثال بدا حدرر م: مدداد، مدرد،      شود، به یاد میشروع می

 بود. 66/0ي کرونباخ در این پژوه مو (. آلفا

واژه )ندام   6آ مون شامل ها: این خردهق. آ مون نشانه واژه

هدا، وسدایل آشدازخانه، اعضداي بددن و      پسر، نام دختر، نام ميوه

هاي مربوط به هر مقوله را ها( است و آ مودنی تعداد واژهرنو

بدود.   75/0کند. آلفاي کرونباخ در ایدن پدژوه    یادآوري می

صورت انفرادي اجرا گردید و بدا توجده بده نقطده     این آ مون به

آمو ي که در این آ مون نمدره  دان (،  157برش این آ مون )

-عنوان دان خطا یا بيشتر( بود به 114) 157یا کمتر ا    157او 

شد. آلفاي کرونباخ در ایدن  آمو  نارساخوان تشخيص داده می

 (.24بود ) 71/0پژوه  

اي در پددژوه  برنامدده مداخلدده: ايمداخلدده معرفددی برنامدده

حاضددر شددامل آمددو ش راهبردهدداي درک مطلددب کدده شددامل   

جانبده بدر اسداس    آمو ش راهبدرد بدارش فكدري و آمدو ش دو    

جلسده   8هاي ذهنی و تحولی کودکان بود کده درطدی   شاخص

آمو ان به آنها آمو ش داده شد. اي با مشارکت دان دقيقه 45

ساده براي فعال کردن دان  پيشين بارش فكري روشی سریا و 

دقيقده طدول مدی     10تا  5آمو ان است. این روش معموال دان 

آمدو ان و در مدورد   کشد. با وجود ایدن بدراي برخدی ا  داند     

(. برنامده  5نكات پيچيده ممكن است  مان بيشتري ال م باشدد ) 

شدود، کده در چهدار جلسده     آمو شی به دو قسدمت تقسديم مدی   

دو جانبده و چهدار جلسده بعدد راهبدرد       نخست راهبرد آمدو ش 

بارش مغزي آمو ش داده شد. در چهار جلسه نخست آمدو ش  

-به صورت فردي انجام شد اما در راهبرد بارش مغدزي، داند   

آمو ان به سه گروه پنج نفري تقسيم شددند تدا آمدو ش انجدام     

گروه کنترل هم با روش آمو شی معمولی معلم آمدو ش  شود. 

آ مون گرفته ها ا  هر دو گروه پسیان جلسهشدند و در پاداده 

 دینآمو ان اجرا شدد بد  هایی که براي دان خالصه جلسهشد. 

 :بودشرح 

آمو ان با یكدیگر و با مربی، آشنایی آشنایی دان  جلسه اول:

ابتدا متنی را که متناسب بدا پایده    -1با برنامه و نحوه اجراي آن. 

خواندن متن توسدط   -2آمو  است تهيه کردیم، تحصيلی دان 

یادداشت برداري ا  کلمداتی کده داند  آمدو       -3آمو ، دان 

مشكل دارد و آمو ش شكل صحيح تلفد  و تفهديم معندی آن،    

پرسيدن چند سوال ا   -5دوباره دان  آمو  متن را بخواند،  -4

 -6طرح سوال ا  مدتن توسدط آ مدودنی،     -5متن توسط مربی، 

 زرگ و خواهر کوچک(.خالصه داستان )داستان خواهر ب

داستان د د نادان و مرد دانا براي ایدن جلسده تهيده     جلسه دوم:

آمو  متن کوتاهی را خواند، اشكاالت تلفظی نوشته شد. دان 

شد و دوباره شكل صحيح واژه ادا شد تا مشكل برطرر شدود.  

آمو  متن انتخابی را خواند. سواالت مرتبط با متن دوباره دان 

آمدو .  رسديده شدد. طدرح سدوال توسدط داند       آمدو  پ ا  دان 

 آمو  گفته شد.خالصه داستان توسط دان 

آمددو  خواسددتيم مددتن انتخددابی داسددتان ا  داندد  جلستته ستتوم:

)دوسددتان مهربددان( را بخوانددد. اشددكاالت تلفظددی را یادداشددت  

کردیم و شكل صحيح واژه ادا شدد تدا مشدكل برطدرر شدود.      

اند. سواالت مرتبط با متن آمو  متن انتخابی را خودوباره دان 

آمدو .  آمدو  پرسديده شدد. طدرح سدوال توسدط داند        ا  دان 

 آمو  گفته شد.خالصه داستان توسط دان 

آمددو  خوانددد. داسددتان دم قورباردده را داندد  جلستته چهتتارم:

اشكاالت تلفظی را یادداشت کدردیم و شدكل صدحيح واژه ادا    

نتخدابی را  آمدو  مدتن ا  شد تا مشكل برطرر شود. دوباره دان 

آمو  پرسيده شدد. طدرح   خواند. سواالت مرتبط با متن ا  دان 

آمدو   آمدو . خالصده داسدتان توسدط داند      سوال توسط دان 

 گفته شد.

مربی با جمله اي داستان مورد نظر را شروع کدرد   جلسه پنجم:

ا  تک تک دان  آمو ان خواسدته شدد در ادامده جملده مربدی      

بی در مورد درست یا رلط بودن اي به آن اضافه کنند. مرجمله
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ایی کده بيشدتر   ها جملهجمله صحبتی نكرد، اما در بين آن جمله

-دار است را انتخاب کرد ولی دليل این کار را به   داند  معنی

آمو ان نگفت. این کار تا پایدان جلسده ادامده پيددا کدرد تدا در       

نهایت مربی یک جما بندي کلی ا  جلسه کرد )داستان احمدد  

 ساعت(.و 

-اي آرا  کرد و هر داند  داستان را مربی با جمله جلسه ششم:

اي را بيان کرد. در نهایت مربی بده  آمو  در ادامه جمله او جمله

بندي کلی ا  داستان رسديد )داسدتان با رگدان و مدرد     یک جما

 دار(.امانت

آمدو ان داسدتانی   در این جلسه نيز با کمک دان  جلسه هفتم:

آمدو ان را بده   اي داند  بدا شدروع جملده    شكل گرفت و مربدی 

همكاري در سداخت ایدن داسدتان دعدوت کدرد، در نهایدت بدا        

بندي مربی داستانی شدكل گرفدت )داسدتان عروسدكی بدا      جما

 موهاي طالیی(. 

اي توسدط مربدی   گيدر بدا جملده   داستان مرد مداهی  جلسه هشتم:

آمدو ان انجدام   شروع شد ولی ساخت این داستان توسط داند  

بود که داستان را به سمت هدر پدي    نهایت این مربیشد در 

هدا معلدم را در رسديدن بده     آمو ان نيز با بيان ایدده برد، دان می

آمو ان کردند. در پایان جلسه با همكاري دان هدر یاري می

 و مربی داستانی ساخته شد.

 نتایج
کننده ایدن پدژوه ، تعدداد پسدرها در گدروه      شرکت 30ا  بين 

نفر و تعدداد دخترهدا در گدروه     6نفر و گروه کنترل  9آ مای  

-نفددر بددود. ا  بددين شددرکت 9نفددر و گددروه کنتددرل  6آ مددای  

 33/13درصدد پایده دوم ابتددایی،     53کنندگان گروه آ مدای   

درصددد پایدده چهددارم ابتدددایی و  20درصددد پایدده سددوم ابتدددایی، 

درصد پایه ششدم ابتددایی تحصديل بودندد. همچندين در       33/13

درصدد پایده سدوم     20درصد پایه دوم ابتدایی،  60نترل گروه ک

درصدد پایده    66/6درصد پایه چهارم ابتدایی و  33/13ابتدایی، 

 ششم ابتدایی بودند. 

شاخص هاي توصديفی متغيرهداي پدژوه  در     1در جدول 

آ مون به تفكيک گروه ها و همچنين نتدایج  آ مون و پسپي 

بهنجدار بدودن    اسميرنف جهت بررسدی  –آ مون کالموگرور 

  داده ها گزارش شده است.

 

 هاها و بررسی بهنجار بودن دادههای توصیفی متغیرهای پووهش به تفکیک گروه. شاخص1جدول 

 K-S Z P انحرار استاندارد ميانگين گروه وضعيت متغير

 

 هاخواندن واژه

 

 آ مونپي 

 13/0 14/1 62/11 86/30 آ مای 

 12/0 18/1 16/21 73/31 کنترل

 

 آ مونپس

 45/0 85/0 90/13 70/79 آ مای 

 71/0 68/0 50/12 80/31 کنترل

 

 ها نجيره واژه

 

 آ مونپي 

 33/0 94/0 94/2 40/71 آ مای 

 16/0 12/1 45/3 20/71 کنترل

 

 آ مونپس

 99/0 39/0 19/4 00/92 آ مای 

 52/0 81/0 29/3 40/72 کنترل

 

 قافيه

 

 آ مونپي 

 43/0 87/0 10/4 39/78 آ مای 

 13/0 15/1 42/5 60/77 کنترل

 

 آ مونپس

 51/0 81/0 46/6 05/102 آ مای 

 18/0 09/1 82/5 70/78 کنترل

 36/0 92/0 39/4 33/116 آ مای   
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 38/0 90/0 40/3 15/117 کنترل آ مونپي  ناميدن تصاویر

 

 آ مونپس

 07/0 27/1 07/4 10/121 آ مای 

 200/0 06/1 47/4 85/120 کنترل

 

 درک متن

 

 آ مونپي 

 14/0 15/1 17/6 13/28 آ مای 

 14/0 14/1 58/6 00/27 کنترل

 

 آ مونپس

 27/0 99/0 06/8 40/75 آ مای 

 19/0 08/1 27/8 90/29 کنترل

 

 هادرک واژه

 

 آ مونپي 

 09/0 23/1 91/4 80/53 آ مای 

 13/0 15/1 03/7 20/54 کنترل

 

 آ مونپس

 63/0 74/0 26/7 55/106 آ مای 

 57/0 78/0 27/7 30/57 کنترل

 

 حذر آواها

 

 آ مونپي 

 08/0 26/1 35/3 13/63 آ مای 

 07/0 29/1 29/3 66/63 کنترل

 

 آ مونپس

 60/0 76/0 12/6 55/96 آ مای 

 16/0 12/1 37/4 8/65 کنترل

 

 هاخواندن نا واژه

 

 آ مونپي 

 18/0 09/1 07/3 60/41 آ مای 

 12/0 18/1 70/4 20/42 کنترل

 

 آ مونپس

 17/0 10/1 20/6 20/80 آ مای 

 06/0 30/1 14/5 30/44 کنترل

 

 هاي حررنشانه

 

 آ مونپي 

 66/0 72/0 08/5 80/84 آ مای 

 61/0 75/0 32/4 90/83 کنترل

 

 آ مونپس

 50/0 82/0 44/7 65/117 آ مای 

 13/0 15/1 27/4 90/85 کنترل

 

 نشانه مقوله

 

 

 آ مونپي 

 15/0 12/1 38/5 85/99 آ مای 

 17/0 10/1 80/4 80/98 کنترل

 

 آ مونپس

 84/0 61/0 12/7 05/117 آ مای 

 44/0 86/0 08/4 85/101 کنترل

 

 کل پيشرفت  خواندن

 

 

 آ مونپي 

 71/0 70/0 18/4 34/66 آ مای 

 42/0 88/0 98/4 58/66 کنترل

 

 آ مونپس

 92/0 54/0 93/4 29/99 آ مای 

 71/0 69/0 05/5 69/68 کنترل  

 

کالموگرور اسميرنف براي  Zمقادیر  1 با توجه به جدول

 دار نيسدت. تمامی متغيرها و کل مؤلفه پيشرفت خواندن   معندی 

هدا نرمددال اسددت.  بندابراین تو یددا متغيرهداي پددژوه  در گددروه  

تحليدل کوواریدانس اسدتفاده کدرد.      توان ا  آ مدون بنابراین می

دهدد کده   همچنين بررسی ميانگين ها در جدول بداال نشدان مدی   

آ مددون آ مددون تددا پددسهدداي آ مددای  ا  پدي  ميدانگين گددروه 

ي نكدرده  افزای  یافته است. امدا ميدانگين گدروه کنتدرل تغييدر     

نتایج آ مون تحليل کوواریانس چنددمتغيري مربدوط بده     است.
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 جدول  یر اراله شده است.هاي پيشرفت خواندن در بين گروه آ مای  و کنتدرل در  مولفه

 
 آزمایش و کنترلهای پیشرفت خواندن در بین گروه لفهؤمتغیری مربوط به منتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند.  2جدول 

 توان آماري اندا ه اثر داريسطح معنی خطا DF فرضيه F DF مقدار نام آ مون

 1 951/0 001/0 19 10 182/37 95/0 اثر پيالیی

 1 951/0 001/0 19 10 182/37 049/0 المبداي ویلكز

 1 951/0 001/0 19 10 182/37 569/19 اثرهتلينو

 1 951/0 001/0 19 10 182/37 569/19 بزرگترین ریشه روي

 

توان گفت که بين گدروه آ مدای    ، می2با توجه به جدول 

هاي پيشرفت خوانددن در پدس آ مدون    و کنترل ا  لحاظ مولفه

داري وجددود دارد. بددراي بررسددی اینكدده گددروه   تفدداوت معنددی

هاي پيشرفت خوانددن  کنترل در کدام یک ا  مولفهآ مای  و 

نتایج تحليل کوواریدانس   3با یكدیگر تفاوت دارند در جدول 

 تک متغيري گزارش شده است. 
 

 های پیشرفت خواندنمتغیری تفاوت گروه آزمایش وکنترل در مولفهیک. نتایج تحلیل کوواریانس 3جدول 

 شاخص

 هامؤلفه

مجموع 

 مجذورات

 آ مایشی

مجموع 

 مجذورات

 خطا

ميانگين 

 مجذورات

 آ مایشی

ميانگين 

 مجذورات

 خطا

F 
سطح 

 معنا داري

اندا ه 

 اثر

توان 

 آماري

 1 74/0 000/0 33/70 33/244 13/17184 33/6841 13/17184 هاخواندن واژه

 1 39/0 000/0 80/135 50/21 53/2920 13/602 53/2920 ها نجيره واژه

 1 18/0 000/0 42/88 77/50 63/4489 73/1421 63/4489 قافيه

 59/0 01/0 030/0 20/5 71/50 03/264 13/1420 03/264 ناميدن تصاویر

 1 87/0 000/0 34/121 84/121 20/14785 60/3411 20/14785 درک متن

 1 92/0 000/0 99/220 39/75 63/16661 06/2111 63/16661 هادرک واژه

 1 5/0 000/0 74/189 13/40 13/7616 86/1123 13/7616 حذر آواها

 1 25/0 000/0 99/207 90/46 03/9756 33/1313 03/9756 هاخواندن نا واژه

 1 90/0 000/0 14/167 68/43 80/7300 06/1223 80/7300 نشانه حرر

 1 58/0 000/0 79/40 47/38 63/1569 33/1077 63/1569 نشانه مقوله

 1 83/0 000/0 29/149 13/4616 63/689173 86/129251 63/689173 خواندنپيشرفتکل

 

هدا  براي مؤلفده خوانددن واژه   F، آماره 3با توجه به جدول 

(، 63/4489(، قافيدده ) 53/2920هددا ) واژه(،  نجيددره  13/1718)

-(، درک واژه2/14785(، درک متن )03/264ناميدن تصاویر )

هدا  (، خوانددن ندا واژه  13/7616(، حذر آواها )63/16661ها )

( ، نشدددانه مقولددده 8/7300(، نشدددانه هددداي حدددرر )03/9756)

( در سددطح 63/689173( و کددل پيشددرفت خواندددن )63/1569)

دهد که بدين دو گدروه در   و این نشان می دار استمعنی 001/0

 دار وجود دارد.این مؤلفه ها تفاوت معنی

هدا در  جهت بررسی این که ميدانگين کددام یدک ا  گدروه    

هداي خوانددن کلمدات،  نجيدره     آ مون هدر یدک ا  مؤلفده   پس

ها، حذر آواها، خواندن کلمات، قافيه درک متن، درک واژه

ها، نشانه حدرر، نشدانه مقولده و کدل پيشدرفت خوانددن       نا واژه
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 شده است. هداي تصدحيح شدده گدزارش     ميدانگين  4کمتر است در جدول 

 
 هاهای پیشرفت خواندن در گروهلفهؤهای برآورد شده نهایی م. میانگین4جدول 

 خطاي استاندارد ميانگين گروه هامؤلفه

 84/2 90/71 آ مای  هاخواندن واژه

 84/2 80/31 کنترل

 83/0 85/77 آ مای  ها نجيره واژه

 83/0 40/72 کنترل

 29/1 80/83 آ مای  قافيه

 29/1 07/78 کنترل

 07/1 15/122 آ مای  ناميدن تصاویر

 07/1 00/121 کنترل

 82/1 45/72 آ مای  درک متن 

 82/1 90/29 کنترل

 56/1 70/104 آ مای  هادرک واژه

 56/1 30/57 کنترل

 12/1 35/74 آ مای  حذر آواها 

 12/1 80/65 کنترل

 30/1 70/50 آ مای  هاخواندن نا واژه

 30/1 30/44 کنترل

 26/1 35/113 آ مای  نشانه حرر 

 26/1 90/85 کنترل

 37/1 85/114 آ مای  نشانه مقوله

 37/1 85/101 کنترل

 05/1 71/88 آ مای  کل پيشرفت خواندن

 05/1 69/68 کنترل

 

-ميانگين گروه آ مای  در تمام مؤلفه 4با توجه به جدول 

هاي پيشرفت خواندن بيشدتر ا  ميدانگين گدروه کنتدرل در ایدن      

راهبردهداي درک  ها است. بنابراین می تدوان گفدت کده    مولفه

آمددو ان  مطلددب باعددز افددزای  پيشددرفت خواندددن داندد       

 نارساخوان می گردد.

 بحث
در ایددن پددژوه  تدداثير آمددو ش راهبردهدداي درک مطلددب بددر 

پيشرفت خواندن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حداکی ا  آن  

است که آمو ش راهبردهاي درک مطلدب در حيطده خوانددن    

اسدت. روش آمدو ش دو   تاثير مثبت و معناداري ایجداد نمدوده   

آمو انی که ندن و فهميدن دان جانبه در اصل براي بهبود خوا

-ا  این لحاظ مشكل دارند ابداع شد، اما بعداً کاربردهاي وسيا

  (.5تري پيدا کرد )

به نقل   2006هاالن هاي کمااین پژوه  با پژوه نتایج 

 ، و(26ایزدي ) ،(19دالمی ) (،25، بيابانگرد )(24ا  خوشحال )

نتایج بدست آمده ا  پژوه   ( همسو است. مثال27ً) عبابار

حاکی ا  این است که آمو ش راهبردهاي فراشناختی  دالمی،
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بر بهبود خواندن، درک مطلب تاثير دارد و آمو ش فراشناختی 

آمو ان در سایر تواند براي درک مطلب و خواندن دان می

. در (19)دروس و سطوح تحصيلی نيز مورد استفاده قرار گيرد

آمو ان نارساخوانی نتایج نشان داد که دان  پژوه  بيابانگرد،

که با روش آمو ش دو جانبه آمو ش دیده بودند، درک 

آمو ان مطلب و رشد اجتماعی باالتري نسبت به دان 

نارساخوانی که ا  روش معمولی معلم استفاده کرده بودند، ا  

تاثير آمو ش دوجانبه و  (. پژوه  ایزدي،25)خود نشان دادند

خواندن مشترک راهبردي را بر درک خواندن و خودپنداره 

 ( و در پژوه  عبابا26)آمو ان نشان دادتحصيلی دان 

هاي شناختی و مشخص شد که یادگيرندگان موفق ا  مهارت

آمو ان برند. همچنين دان فراشناختی بيشترین استفاده را می

يف ا  راهبرد شناختی نظارت بر آمو ان ضعقوي بيشتر ا  دان 

. نتایج حاکی ا  این است که (27)کننددرک استفاده می

هاي مؤثر راهبردهاي آمو ش دو جانبه که یكی ا  روش

هاي خواندن تاثير مثبت حيطه فراشناختی است در همه

معناداري ایجاد نموده است و استفاده ا  این روش در ارتقا  

آمو ان داراي اختالل تصور دان  هاي خواندن و بهبودمهارت

 خواندن، ا  توانایی خویشتن بسيار مؤثر بوده است.

بدا   آمده ا  پژوه  بهدرو ي و ميرشدجاعی،  نتایج به دست 

عنددوان تدداثير آمددو ش راهكارهدداي بددارش مغددزي بددر عملكددرد  

اندد کده   فراگيران  بان خارجه سطح متوسط به این نتيجه رسيده

-داري بدر مهدارت نوشدتن داند     آمو ش بارش مغز تداثير معندا  

آمدو ان داشددته و بدده معلمددان و مدرسددان  بددان انگليسددی توجدده  

هاي فرایندي اي ا  روشهاي فراوردهشود که به جاي روشمی

در تدریس نگارش استفاده کنند.  یرا رویكرد فراینددي باعدز   

-آمدو ان مدی  تدري در بدين  بدان   ایجاد خالقيت و نگرش عميق

پدژوه  گنجدی، شدریفی و    ت آمدده ا   . نتایج بدسد (28)گردد

نيز نشان داد که آمو ش  1384به نقل ا  خوشحال،   ميرهاشمی

. همچندين  (24) بارش مغدزي در افدزای  خالقيدت مدوثر اسدت     

 در پژوه  خود با عنوان تاثير استفاده ،ریزي و همكارانامامی

آمو ان به ایدن  ا  روش بارش فكري روي موفقيت علمی دان 

که روش بارش فكدري تداثير مثبتدی بدر پيشدرفت       نتيجه رسيدند

 . (29)آمو ان داردتحصيلی دان 

هداي  هایی که در این پژوه  و در پژوه با توجه به یافته

آمدو ان  توان گفدت کده داند    گذشته به دست آمده است می

خددوان بيشددتر در بدده کددارگيري راهبردهدداي شددناختی و   نارسددا

ستند. این در حالی اسدت  فراشناختی به هنگام خواندن ناموفق ه

آمدو ان در تشدخيص حدرور و    که حتی برخدی ا  ایدن داند    

هجی کردن آنها هيچ مشكلی ندارندد و تنهدا مشدكل آنهدا ایدن      

است که در استفاده درست و به جدا ا  راهبردهداي شدناختی و    

 فراشناختی ناتوان هستند.

آمدو ان یكدی ا    هاي خواندن به داند  در آمو ش مهارت

تاثيرگذار، شيوه آمو ش است. با توجده بده ایدن کده     هاي مؤلفه

آمدو ان و تواندایی   پرسشگري دوجانبه با مشارکت فعال داند  

مشاهده نحوه یادگرفتن خود شاگردان ا  یكدیگر را فراهم می 

آمدو ان نقد  مدؤثري    نماید و در بهبود اختالل خواندن داند  

ه داشته است، این شيوه آمو ش نوعی احساس رضایت و انگيز

کندد و  آمو ان براي فهميدن مطالب ایجاد مدی درونی در دان 

روش مفيد و مؤثري براي بهبود خواندن و درک مطلب داند   

 گردد.آمو ان داراي اختالل خواندن محسوب می

مدت راهبردهاي شدناختی و  با توجه به نتایج آمو ش کوتاه

هداي  شدود کده مهدارت   فراشناختی به یادگيرندگان مشخص می

اند و بر ایدن اسداس بده معلمدان     قابل آمو ش و یادگيريفكري 

شود که در طول دوره آمو ش در درجه نخست بده  پيشنهاد می

یادگيري خود و در درجه دوم به آمو ش آنها به یادگيرندگان 

مبادرت ور ند تا بتوانند ا  این طریق بر پيشرفت یادگيرنددگان  

ود معلمدان  تاثير چشمگيري بگذارند. همچندين پيشدنهاد مدی شد    

هدداي یادگيرندددگان بدده  جدداي تمرکددز بددر حجددم یددادگيري  بدده

هاي آنهدا در یداد گدرفتن    هاي یادگيري و افزای  مهارتروش

توجه کنند. یادگيرندگان ا  طریق آمو ش راهبردهاي شناختی 

هداي یدادگيري خدود را توسدعه     توانند مهدارت و فراشناختی می

ن طریددق بدده دهندد و بدده کسددب داندد  مبدادرت ور نددد و ا  ایدد  

 یادگيرندگان فعال مبدل شوند.
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راهبردها و رویكردهاي آمو شدی مختلفدی بدراي آمدو ش     

ریزي اند. در برنامهآمو ان نارساخوان تدوین شدهدادن به دان 

آمدو ان توجده بده    براي انتخداب رویكدرد مناسدب بدراي داند      

هاي فردي در آنها ضروري است. اما استفاده ا  راهبدرد  تفاوت

آمدو ي، بددون نيدا  بده در نظدر      لب بدراي هدر داند    درک مط

بده   آوردهدا، کداربرد خواهدد داشدت. ایدن روي     گرفتن تفداوت 

آمو ان براي مشارکت فعاالنه در فرایند یادگيري کمدک  دان 

تواندد مسدئوالن را ا    کند. همچنين نتدایج ایدن پدژوه  مدی    می

آمو ان، آگاه اثربخشی راهبردهاي درک مطلب بر روي دان 

هداي   د، تدا ا  ایدن طریدق آمدو ش و پدرورش بتواندد  مينده       سا

آمدو ان داراي نداتوانی یدادگيري بده     مناسبی براي بهبود داند  

گيري ا  این نتایج ویژه نارساخوانی، فراهم سا د. همچنين بهره

توانددد سددبب شددود تددا مسددئوالن آمددو ش و پددرورش در     مددی

 هداي آمو شدی آتدی، آمدو ش راهبردهداي درک     ریدزي برنامه

هداي آمو شدی در مددارس،    مطب را به عنوان بخشی ا  فعاليت

توانندد بدراي معلمدان    بگنجانند. مسئولين آمو ش و پرورش می

مقاطا تحصديلی مختلدف، بده خصدوص بدراي معلمدانی کده بدا         

کودکددان نارسدداخوان سددروکار دارنددد، کددالس هدداي آمددو ش  

راهبردهاي شناختی و فراشناختی طراحی نمایند و به خصدوص  

 آمو ش دوجانبه را براي آنها تشریح کنند. روش 

بدده علددت مشددكالت اجرایددی امكددان انتخدداب حجددم نموندده 

بيشتري در این پژوه  نبود و به همين جهدت نتوانسدتيم نقد     

گدر مدورد مطالعده قدرار دهديم.      جنسيت را به عنوان متغير تعدیل

هاي بعددي، در صدورت امكدان، ا     شود در پژوه پيشنهاد می

شدود پدژوه    يشتري اسدتفاده شدود. پيشدنهاد مدی    حجم نمونه ب

آمو ان دختر و پسر انجام حاضر به صورت مجزا بر روي دان 

 شود.
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Abstract 

Background & Purpose: Learning disabilities are the most important reason for poor academic 

performance, and approximately six percent of students are identified as having specific learning 

disabilities. During 1991 to 2000, the number of students identified as having learning disability 

has increased about 28.5 percent. Given to the importance of early prevention and intervention in 

this disorder, present study aimed to investigate the efficacy of reading comprehension strategy 

training (bilateral training) on reading achievement among students with dyslexia. 

Method: Current research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group 

design. Study sample consisted of 30 elementary students with dyslexia who were studying in 

schools of Rasht in 2014-2015 academic year and received therapeutic and educational services 

from learning disability centers were selected using simple random sampling method and 

randomly assigned to experimental and control groups. Experimental group received eight 45-

minute sessions of reading comprehension strategy training, while control group received no 

training. 

Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that experimental group 

gained significantly higher scores in reading achievement in posttest (p < 0.01). 

Conclusion: Reading comprehension strategy training can be administered as an effective 

training program in the treatment of reading problems in students with dyslexia. 

Keywrods: Reading comprehension strategy training, bilateral training, dyslexia 
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