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 یخوانارسان مبتال به موزانآدانش خواندن عملکرد بهبود بر تقویتیخود بخشیاثر

 
 

 30/30/31تاریخ پذیرش:  33/32/31تاریخ دریافت: 

 4، سجاد علمردانی صومعه3وند لطفی وجيهه ،2ایلخچی چاپاری ثریا ،1*عليپور محمد

 چکيده

ابل طور ق مهارت های اواندن دارند و این نارسااایی به ملکرد آشااکار یاا یری درع مبتال به نارسااااوانی آموزاندانش زمينه و هدف:

هدف این نماید. م مهارت های اواندن اسااات تداال میهای روزمره زندگی که مساااتلزای در پیشااارفت تلصااایلی یا ف ا یتمالحظه

 ه نارسااوانی بود.بر بهبود عملکرد اواندن کودکان مبتال ب اودتقویتیپژوهش، بررسی اثر آموزش راهبرد 

موزان پایه  ساااوم و رهارم نارساااااوان که به مراکز آدانشنرر از  33ای که شاااامل نمونه طرح پژوهش حایااار آزمایشااای بود. :روش

زمایش و تصادفی در دو گروه آ به صورت گیری تصاادفی، انتاا  ویادگیری شاهر تبریز مراع ه کرده بودند با روش نمونه هایااتالل

های مشکالت اواندن بود. در  یسترک وآوری اطالعات شاامل آزمون هوش وکسالر، آزمون نما، . ابزار عمعدندشایدهی عاکنترل 

 قرار گرفتند.  اودتقویتیعلسه طی رهار هرته تلت مدااله درمانی  8فرایند اعرا، گروه آزمایشی به مدت 

 (>F ،334/3p=83/46303) م نادار در نمره بهبود ااتالل حذف آواهانتایج حاصل از روش تللیل کوواریانس حاکی از تاثیر  ها:یافته

در گروه آزمایش در مقایساااه با  30/3با اندازه اثر  (>F ،334/3p=33/043)و در نمره بهبود ااتالل زنجیره کلماات  38/3باا انادازه اثر 

  .گروه کنترل بود

به نظر  کلماات تايثیر متبتی دارد وهاای حاذف آواهاا و زنجیره  اللبر بهبود اات اودتقویتیافزایش آموزش در نتیجاه  :گيرینتيجهه

ین کودک در ا زیرا موزان می شود،آدانشاودباوری و احساا  شایستیی در  ودتقویتی موعب افزایش اعتماد به اود،رساد که امی

 ثمر نبوده و پاداش به دنبال دارد.کند که تالش او بیدرمانی باور می فرایند

 ، عملکرد اواندناودتقویتیااتالل نارسااوانی،  ها:کليدواژه

 

                                                            
 Aimr.first1@Gmail.com) (اداره آموزش و پرورش استتنایی،  تبریز، ایران آموزشی کودکان استتنایی،  کارشناسی ارشد روانشناسی ونویسنده مسئول:  *. 4

 ، تبریز، ایرانکارشناسی ارشد روانسنجی و اندازگیری، اداره آموزش و پرورش استتنایی. 2

 و پرورش استتنایی، تبریز، ایران اداره آموزشکارشناسی ارشد عمومی، . 3
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 مقدمه
 انجام برای آن از ما که اسااات ابزاری مهارت نوعی اواندن

 ندناوا در که یموزانآدانش و کنیممی استراده دییر کارهای

 هایحیطه از بسااایاری در احتماالً هساااتند، مواعه مشاااکل با

 انشاناسی،رو فرهنگ در(. 4) دارندمشاکل  نیز دییر تلصایلی

 کند می اطالق اواندن در ناتوانی گونه هر به را 4نارسااااوانی

 نهزمی در اود کال  پایه سااط  از کودکان آن، واسااطه به که

 بر دال عینی شاااواهد گونه هیچ و مااننادمی عقاب اوانادن

 یا مغزی عمده آسااایب ،ذهنیوانیتمک رون هایینارساااایی

 داردن وعود ریگرتا زبان نیز و فرهنیی و هیجانی مشااکالت

 عنصاار دو دارای اواندن که باورند این بر صاااحبنظران .(2)

 هدف مطلب درک. 3مطلب درک و 2گشاییرمز: است اصالی

 یک رمزگشااایی که حا ی در اساات، اواندن آموزش نهایی

 ،1پرساالی و وینوگراد) اساات ماهرانه اواندن از یااروری عزء

 یک عنوان به باید بنابراین، رمزگشاااایی(. 3 از نقل به ؛2332

 نظر در هدف عنوان به نه قوی مطلاب درک برای نیاازپیش

 اواندن اصلی های رهمؤ عنوانه ب رمزگشاایی (.3) شاود گرفته

 زبان به شاااده راپ حروف مکانیکی عنبه تبادیال نقش در

 که اسااات آن مساااتلزم مهارت این که کندمی عمل گرتاری

و ریونیی موزان درباره حروف، دستورا  مل اواندن آدانش

 (.1) ترکیب صداها با یکدییر، اطالعات داشته باشد

هی دهد که نقص در آگاهای اایر نشان میبیشتر پیشرفت

 درک اینکه زبان گرتاری از واج ها تشکیل شده) 0شنااتیواج

موزانی که مشکالت آدانشای در مشکالت اسات( نقش عمده

مبتال به  (. کودکاان0کناد )یاادگیری اوانادن دارناد، ایراا می

اوانش پریشای باید به شایوه ای نظام مند آموزش داده شاود و 

بطوریکاه برنااماه اواندن آموزش آنها در آگاهی واعی ) فهم 

طه راب) گرتاار برای تلرن های موبایل(، دانش صااادا و پژواک

سرعت اواندن و دقت(، درک مطلب و ) حروف صدا(، تسلط

                                                            
1. Dyslexia 

2. Decoding 

3. Comprehension 

4. Winougerad & perceli 

دقیق آن ناشنااته نارساااوانی اگرره علت  (.0واژگان باشاد )

اسااات و ی تلقیقات نشاااان می دهد که ناکارآمدی پردازش 

در مرتب کردن، تجزیه و تللیل  یواعی در مغز باعث دشااوار

هاای موبایل در زبان گرتاری شااانیده شاااده و توا ی برای تلرن

زیادی  هایپژوهشبرای اصااالح ااتالل اواندن (. 6شاود )می

انجام شده است. از   0فتاریر –شنااتی آورد رویدر ارتباط با 

( دریافت رنانچه قبل از 8ای اسااامیت )عملاه آنهاا در مطاا  ه

موزان، م لم اواناادن متن را بااه طور سااالیس آدانشاواناادن 

دهی کناد بر میزان اواندن آنها تيثیر متبتی اواهد سااارمشاااق

 داشت.

هاای اصاااالح رفتار کودکان امروزه یکی از بهترین روش

رند اودشااان به صااورت درونی بر رفتار که یاد بیی این اساات

اود نظااارت کننااد، رفتااار اود را مورد ارزیااابی قراردهنااد و 

های پیاامادهای آن را در نظر داشاااته باشاااند. آموزش مهارت

ساااازد تااا بااه ااااطر ، این کودکااان را قااادر میمهااارگریاود

 گیرند تا اعما شاند دهند. آنها یاد میررفتارشاان به اود بازاو

ارزیابی و نظارت قرار دهند و به ااطر رفتار مطلو   و را مورد 

 6اودتقویتی (.3صااورت نظامدار به اود پاسااخ دهند )موثر به 

منجر باه نتایج متبت می شاااود و مردم باید برای عملکرد اود 

مالک و م یاااری داشاااتااه باااشااانااد. فرد بااا یااادگیری فراینااد 

ا رهاای و نواقص عملکرد اود تواناد کااساااتیمی اودتقویتی

شناسایی نماید و این فرایند نه تنها باعث افزایش آگاهی فرد از 

ی های رفتارشیوهتواند شاود  که بهتر میعملکرد های اود می

 (.  43) مناسب را تشایص دهد

اعتقاااد دارد کااه اتااااذ بسااایاااری از   8نظریااه اودمرتبط 

شاانااتی و رفتاری شاااصاای، تالش برای حر   هایتصاامیم

بین مرهوم اود و بازاوردهای  یافتییشازانییزه داالی و ساا

ث طور مستقیم  باعبه  اودتقویتیاارعی اسات و ادامه فرایند 

پذیری و ت هد انجام عملکرد مرتبط در فرد افزایش مساااؤ یات

5. Phonological 

6. Approach of cognitive – behavioral 

7. Self-reinforcement 

8. Self related 
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ن ترییکی از موثرترین و متنوع اودتقویتی .(44شاااود )مای

دو  دارای اودتقویتیرفتار اسااات.  مهارگریهاای اودمؤ راه

 که در اساااتو تقویات متبات پنهاان  یات آشاااکاارتقوطیف 

شاااود از طریق آشاااکااار بااه کودک آمواتااه می اودتقویتی

باا مشااااهاده رفتاار متبت و هدف از طریق دادن  4اودنظاارتی

ه در تقویت متبت پنهان ب اقادام باه تقویت اود نماید و ،امتیااز

به در ازای رفتار مناساااب شاااود موزان آموزش داده میآدانش

اما پاداش قابل مشاااهده و ملمو  نیست.  ،دهند پاداشاودش 

شاااود به این پردازی فرد اساااتراده میاین روش از طریق ایال

 کند کهصااورت که فرد اودش را در یک موق یت تصااور می

رفتار هدف نموده و از به در کال  و در حضور دییران اقدام 

یا هر کس دییری پاداش بسااایار متبت و  هاطریق آنهاا یا م لم

در اینجا از قبل با کودک . کنادمیت باشااای را دریاافاذت ا

شااود و فهرسااتی از رادادهایی که دوست دارد و صالبت می

  .(42شود )برای او  ذت باش است مشاص می

نتایج پژوهشای نشااان داد که آموزش راهبردهای شنااتی 

بر عملکرد اواندن، ساارعت پردازش اطالعات، حافظه کالمی 

تبریزی  (.43ان نارسااوان موثر است )ی بصری کودکو حافظه

تن در اواندن از نوش ( نشان داد که کودکان مبتال به ااتالل41)

کنند و ایطرا  اوشی ندارند و از آن اعتنا  میو اواندن د 

ند کآنها در مقابل تقایاااهایی که زبان نوشااتاری را ایجا  می

که قادند ( م ت40همچنین هرپز و همکااران ) یااباد.افزایش می

های یادگیری ویژه، در یک یا بیش کودکان مبتال به نارساااایی

از یک فرآیند روانی پایه، ااتالل دارند که در درک یا استراده 

واند ت گذارد. این اثرها مین گرتاری یا نوشتاری آنان اثر میزبا

هایی در شاانیدن، فکر کردن، سااان گرتن، به صااورت ااتالل

 بیشاااتریا حساااا  راهر شاااود.  اواندن، نوشاااتن، هجی کردن

های کمکی کودکاان مبتال باه ااتالل در اوانادن که آموزش

ی مستمر و یي  ناش کنند، ممکن اسات از شکستدریافت نمی

از آن درار احساا  شارم و تلقیر شاده و با گذشت زمان این 

                                                            
1. Self-regulatory 

افسااردگی،  مانندتر شااده و باعث مشااکالتی ها عمیقاحسااا 

  (.40) پرااشیری و ایطرا  شوند

( نشاااان دادند که 46زاده )در تلقیقی ریاااایی و کرمانی

آموزش متقاااباال( کااه بااه  )ماااننااد روش هاااییروش کاااربرد

موزان نارسااااوان در آموزش کمک کند، روشی مرید آدانش

و مؤثر اواهااد بود و منجر بااه افزایش میزان درک مطلااب 

 .باشدها را بهبود میشود و مهارت اواندن آنآموزان میدانش

موزان که دارای ااتالل اواندن آدانشباه بسااایاری از  گااهی

ال مانده و امتهساتند، متاسارانه بررسب کودن، کندذهن، عقب

موزان آدانششود که هیچ کدام صلی  نیستند. این آنها زده می

 هایتوانند کتا در اواندن دارند نمیباه علات مشاااکلی کاه 

صااایلی مواعه باه ااطر همین با افت تل درسااای را باوانناد و

 و اانواده را متلمل روانیکه فرد را مست د مشکالت  شوندمی

ند و بودعه کشور را هدر کهای غیریااروری میصارف هزینه

نتااایج روپااان زیااده، عاااباادی و پیروز  همچنین (.48دهااد )می

( نشان داد که آموزش توعه براسا  برنامه فلچر، 43زیجردی )

 طوربه نارساااااوانی را بهآموزان مبتال عملکرد اوانادن دانش

م نااداری افزایش داد. این نتاایج نشاااان داد که آموزش توعه 

دییر بر عملکرد اواندن موثر  هایلاهتواناد در کناار ماداامی

 .باشد

( نشاااان داد 23آبادی )حاتمی، احمدیان و حسااان مطا  ه

 هااایلماوزان ماباتاال بااه اااتاالل اواناادن در ااتالآداناش

ف ا ی، ایااطرا  اعتماعی، وسااوا  و بیش روانپزشااکی مانند

فوبیاای ااام مترااوت از عم یات نموناه بودند، پس توعه به 

د با وعو مانند اودتقویتی اهمیت بسااازایی دارد.یی راهکاارها

 های آواشنااتی، هجیهای زیادی در زمینه مهارتروشینکه ا

 یدآمی نظره ب و ی است شده انجام نارساااوان کودکان کردن

 هاینارسااایی حل در را مناساابی نتیجه توانسااتهن هاروش این

 این به پاساااخ در بنابراین. دهد انجاام موزانآدانش اوانادن

 که اساات مسااهله این دنبال به حایاار پژوهش ها،ملدودیت

 در دناوان عملکرد بهبود بر را اودتقویتی آموزش اثرباشاای
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 تاثیر و کرده بررساای کلمات زنجیره و آواها حذف هایحوزه

 و اواندن آزمون بااه توعااه بااا هااحوزه این بهبود در را آن

 .نماید مشاص نما نارسااوانی

  روش
 زا پژوهش این در کنندگان:شههرکت و پژوهش طرح (الف

 در ابتدایی رهارم و سااوم هایپایه داتر و پساار موزانآدانش

 کزمر این به تبریز شهر یک ناحیه از ، که33-31 تلصیلی سال

 محج به اینمونه ،شده بودند داده عیارعا یادگیری مشاکالت

 3 سنین در موزانآدانش) ورودی هایمالک به توعه با نرر 33

 هایمالک و( ابتدایی رهارم و سااوم هایپایه در سااا ه، 43 و

 که رفتاری و عاطری مشااکالت دارای موزانآدانش) اروعی

 تصاااادفی طور به( کنندمی اساااتراده روانیردان داروهای از

 و آزمایش گروه دو از یکی در مسااااوی ت داد به و انتاا 

 وعن از آزمایشینیمه پژوهش، این طرح. شدند داده قرار کنترل

 وهشپژ این در. استکنترل  گروه با آزمون پس - آزمون پیش

 دعملکر بر( اودتقویتی درمانی -آموزشاای روش اثرباشاای

 هب افراد نمونه همچنین و است گرفته قرار بررسی مورد اواندن

 . دندش عایدهی کنترل و آزمایش گروه دو به تصادفی صورت

برای عمع آوری اطالعات از ابزارهای زیر اسااتراده : ابزار. ب

 شده است.

 از آزمون این :کااودکااان بارای وکسااالار هاوش آزماون. 4

های یادگیری ااتالل مراکز به شااده داده ارعاع موزانآدانش

 این .شااودمی تهگرف مرکز کارشااناسااان توسااط کار ابتدای در

 ،پژوهش کار انجام برای که رودمی کاره ب منظور بدین آزمون

 به و متوسااط هوشاای بهره دارای که آماری نمونه موزانآدانش

 شده گزارش درونی همسانی متوسط. شوند انتاا  ،هستند باال

  30/3برابر  سنی گروه 44 همۀ مورد در( 4334) وکسلر توساط

 34/3 و ،کالمی مقیا  برای 30/3 کلی، مقیا  هوشااابهردر 

 (.24) است بوده عملی مقیا  برای

 اواندن آزمون نما آزمون :نما نارسااوانی و اواندن آزمون. 2

: است زیر شرح به آزمونارده 43 دارای و بوده اوانی نارسا و

هبود ب تصاااویر، نامیدن قافیه، کلمات، زنجیره کلمات، اواندن

 اواناادن آواهااا، ذفحاا کلمااات، درک ،عملکرد اواناادن

 سه در آزمون این. مقو ه هاینشانه حرف، هاینشاانه ناکلمات،

ری ، مرادی و اکبنوری کرمی توسط تهران سنندج، تبریز، شهر

 ورود مرحلۀ در. است شاده هنجاریابی 2336 ساال در زرداانه

 کد، 133 حدود واساااطه بااه هاااآزمون از یااک هر هاا،داده

 و آزمون ماده باه مااده تللیال امکاان تاا شاااد کادگاذاری

  اخکرونب آ رای. گردد مهیا آزمون الزم روانسنجی هایارزیابی

 حا تدر  کلمات هزنجیر و آوا حاذف یهااآزمونارده در

 درحا ت و 30/3 میزان به ،هاگویاه رهاارگااناه کادگاذاری

اسااات و همچنین روایی آزمون در  34/3 دوگانه کادگذاری

. بدساات آمد 86/3و  80/3اعرای مقدماتی و اصاالی به ترتیب 

 نهااایی غربااا یری باارای. اساااات 80 آزمااون ایاان هاناجااار

به  کردند کسااب 80 زیر نمره آزمون این در که موزانیآدانش

 (.22) در نظر گرفته شدند اواندن مشکلعنوان افراد دارای 

 به اواندن مشاااکالت یها یسااات رک :ها یسااات رک. 3

 موعودیادگیری های ااتالل مراکز در شده استاندارد صاورت

 استراده آنها از درمانی  – آموزشی مدااله فرایند در که اسات

واند تهایی است که میابزار که فهرستی از نشانه از این .شودمی

موز باشاااد، آدانشبیاانیر وعود مشاااکالت نارساااااوانی در 

 (.22شود )استراده می

 حذف یهاااآزمونارده در کاه افرادی پژوهش، این در     

 نای با. شاادند انتاا  داشااتند، مشااکل کلمات زنجیره و هاآوا

 ایبر آن کاربرد و اودتقویتی مراحل اعرای و فهم که فرض

 ایهپایه به نساابت ابتدایی رهارم و سااوم هایپایه موزانآدانش

 ی،تصادف صورت به پژوهشی نمونه نرر 33. است آسان تر،پایین

عایدهی  از ب د. شاادند عایدهی کنترل و آزمایش گروه دو در

 گروه دو هر برای نما آزمون شاااامل آزمونپیش ،افراد نمونه

 آزمونپیش اعرای از ب ااد .گردیااد اعرا کنترل و آزمااایش

 صورت آزمایش گروه مورد در آموزشی و درمانی هایمدااله

 هایکنندهتقویت ت یین عهت هاای الزمفرم تکمیال. گرفات

 الساا فارساای کتا  از متن ارائه موزان،آدانش توسااط حمایتی

  یینت کودکان، اواندن عملکرد ساااط  ت یین و ابتدایی دوم
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 ف لی عملکرد سااط  باالی درصااد 23 حدود در تقویت مالک

 وزانمآدانش توسااط عملکرد ثبت فرم تکمیلو  موزان،آدانش

 اود  عای در گروه که هنیامی. ها بوده اسااتاز عمله ف ا یت

 و ساابز هایرنگ با ساابد دو موزآدانش هر علوی گرفت، قرار

 دارستاره هایکارت حاوی قرمز سابدهای. داده شاد قرار قرمز

 شد ادهد تویی  کودکان به. بود اا ی ،سابز سابدهای و ی بود

 یک. بسااانجیم را شاااما ف لی عملکرد ساااط  اواهیممی که

 به. مدآمی در صاادا به ایدقیقه 0 فواصاال پایان در ساانجزمان

 در صاادا به هنیام به اگر که دشااده دا آموزش موزانآدانش

 تکلیف روی بر کردن کار حال در ،سااانجزمان زنگ آمدن

 و ردهک یادداشاات عملکرد ثبت فرم در را نتیجه باشااند اواندن

 تقلمن سبز سبد به را قرمز سابد داال هایکارت از کارت یک

 قویت،ت فهرست یک در. است امتیاز کسب م نی به این و کنند

 نهاآ اواسااتندمی اود د اواه به موزانآدانش که ف ا یت رند

 قویتت مالک و شدند ترکیک یکدییر از بیاورند دساته ب را

 دارسااتاره کارت 0 باید کودک که به طوری دادیم، قرار 0 را

 انجام زا ب د. بپردازد اویش د اواه ف ا یت به تا کند کسااب

 لکردمع ثبت فرم و فارسی کتا  از متن ارائه نوبت مراحل این

 .  زیر بود صورت به

 ودبهب مدااله مرحله شروع نوبت قبلی، مراحل طی از پس

 املش غیرکالمی رفتارهای تقویت تداوم و آواها حذف ااتالل

 آواها، حذف آزمونارده از هدف و بود توعه و بصری تمرکز

 یاراات در که کلمه یک نشااانه رند یا یک کردن حذف ی نی

 به یک ابتدا در. بود کلمه 03املدادیم. متن شاامی قرار کودک

 اندهاو گرآزمون توسط شمرده و بلند صدای با را هاهکلم یک

 را کلمه هر که شاادمی اواسااته آزمودنی از سااپس و شاادمی

 "تالم باواند بلند صاادای با نظر مورد آوای حذف با بالفاصااله

 برای در. باواند کاراا( نه)  آوای حذف با را کاراانه کلمه

 دییر برای در شااد، می حذف کلمه ابتدای در آواها هاکلمه

 روش این با. شاادمی حذف پایانی آواهای یا و میانی آواهای

 و آواشاناسی تشاایص نظر از را اواندن توانایی میزانتوان می

 واصلف پایان در ای فاصله سنجزمان. باشید بهبود  آواها درک

داده  آموزش موزانآدانش به. آیدمی در صاادا به ای دقیقه 0

 مطابق ،ساانجزمان زنگ آمدن در صاادا به هنیام به که شااد

 ،ملکردع ثبت به مربوط فرم در باوانند راها هکلم ،دستورا  مل

 منتقل بزس سبد به قرمز سبد از کارت یک و کنند ثبت را نتیجه

 به موزانآدانش د اواه هایف ا یت کاه فهرساااتی در. کنناد

 از ب د بالفاصااله اندشااده کیکتر یکدییر از اودشااان انتاا 

 الکم. بپردازند هاف ا یت این به توانندمی اواندن دوره پایان

 بود. دارستاره کارت 0 کسب علسه این در تقویت

 مدااله مرحله در قبلی، مدااله کلی مراحل انجام از پس     

 اتکلم زنجیره آزمونارده از کلمات زنجیره در ااتالل بهبود

 مه کنار بام نی کلمات ترکیااک در کااه وزانمآدانش برای

 زنجیره 33 از آزمونارده این که شااد اسااتراده دارند، مشااکل

 فارساای کلمه 1 یا 3 زنجیره هر در و اساات شااده تشااکیل کلمه

 جیرهزن هر به که است این آزمودنی تکلیف. دارد وعود بام نی

 صدای اب اواندن به نیاز که آن بدون و کند توعه دقت با کلمه

 در. ندک عدا هم از را بام نی کلمات ،اط کشیدن با باشد بلند

 کارت 43 وکساااب دقیقه 6 تقویت مالک آزمونهارد این

 داده شد آموزش موزانآدانش به مرحله این در. است دارستاره

 بام نی هایهکلم ساانج،زمان زنگ درآمدن صاادا به هنیام به

 نتیجه ،کنند عدا دادم با( نیسات اواندن به نیاز ا بته) را فارسای

 ود هر ازای به و کنند یادداشاات عملکرد ثبت فرم در را کار

 تقلمن سبز سابد به قرمز سابد از کارت یک شاده، عدا زنجیره

 اقلحد تقویت دریافت برای موزانآدانش علسااه این در. کنند

 که فهرساااتی در و کنند کساااب دارساااتاره کارت 43 باید

 از اودشاااان انتاااا  باه نموزاآدانش د اواه هااایف اا یات

 توانندمی رهدو پایان از ب د بالفاصله اند،شاده ترکیک یکدییر

 .  بپردازند هاف ا یت این به

از ها در این پژوهش برای تللیال داده ها:روش تحليه  داده

یره تللیل کوواریانس رندمتغمتغیره و تللیال کوواریانس یک

 ا ا پیا  و عهات تللیال از نرم افزار آماریانجاام شاااد 

اساااتراااده شاااد. احتمااال اطاااپااذیری نیز در این  46ویرایش 

 ( در نظر گرفته شده است.30/3پژوهش، )
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                                          های پژوهشیافته
-نلراف م یار نمرات هر یک از ارده، میانیین و ا4عدول 

های آزمون کوواریانس را در دو گروه آزمایش و مقیا 

 دهد. نترل را نشان میک
 آزمون دو گروه آزمودنیآزمون و  پسميانگين و انحراف معيار نمرات پيش: 1جدول 

 گواه خودتقویتی عضویت گروهی

 نوع آزمون
  

M SD M SD 

 

 

 

 

 

پيش 

 آزمون

 80/2 03/08 40/3 80/08 ی کلماتزنجیره

 13/3 1/63 08/3 10/63 حذف آواها

 0/3 1/63 13/3 00/63 شبه کلماتاواندن ناکلمات و 

 08/3 80/03 00/3 00/63 اواندن کلمات

 00/3 2/08 01/3 10/08 درک کلمات

 10/0 1/316 00/0 03/318 بهبود عملکرد اواندن

 32/3 30/00 24/3 22/00 قافیه

 03/3 3/08 0/3 11/08 نامیدن تصاویر

 6/3 8/08 06/3 00/63 نشانه های حرف

 44/3 34/03 4/3 2/02 ای مقو هنشانه ه

 

 

 پس 

  آزمون

 00/2 33/08 08/0 8/30 زنجیره ی کلمات

 26/3 43/63 34/0 30/38 حذف آواها

 30/3 20/63 83/1 43/36 اواندن ناکلمات و شبه کلمات

 08/3 80/03 61/1 33/30 اواندن کلمات

 10/3 30/08 02/3 10/30 درک کلمات

 2/0 00/310 31/40 8/183 بهبود عملکرد اواندن

 30/3 43/06 3/0 02/38 قافیه

 23/3 2/00 00/3 00/30 نامیدن تصاویر

 12/3 33/06 4/1 2/36 نشانه های حرف

 42/3 04/01 26/3 6/30 نشانه های مقو ه
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 ابتاادا پژوهش این در کوواریااانس تللیاال بارای اناجااام

 یهمین ودن،ب نرمال هایمررویه از تاطی عدم هایفرضپیش

 قبل ازبررساای شااد.  واریانس همینی و رگرساایون هایشاایب

غیری، متن پارامتریک تللیل کوواریانس رنداساااتراده از آزمو

 ون برای هیچکداماز آزمون باکس و  وین استراده شد. این آزم

هااای بوده، در نتیجااه اساااتراااده از آزموندار ناز متغیرهااا م نی

 پارامتریک بالمانع است.

 

 های معناداری برای اثر اصلی متغير گروه بر متغيرهای وابسته جدولنتایج آزمون :2جدول 

 

 

 

 

 

 

، اثااااااااااااااار گروه بر ترکیاااااااااب اطی 2 براسا  عدول

 =P ،343/0=F ،821/3=344/3) متغیرهای وابسته م نادار است

، نتااایج آزمون نمرات هر یااک از 3عاادول المباادای ویلکز(. 

هاای آزمون کوواریانس را در دو گروه آزمایش ارده مقیاا 

 دهد.و کنترل را نشان می

 

 برای مقایسه نمرات دو گروه چندمتغيری اریانسونتایج آزمون کو :3جدول

 متغیر وابسته منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درعه 

 آزادی

میانیین 

 مجذورات
F م ناداری 

شااص 

کوهن 

(d) 

 

 

 هاگروه

 64/8 334/3 33/043 16/0330 4 16/0330 زنجیره کلمات

 41 334/3 83/4630 31/0843 4 31/0843 حذف آواها

 68/0 334/3 24/336 68/0304 4 68/0304 کلماتشبه  اواندن ناکلمات و

 64/8 334/3 0/003 82/0482 4 82/0482 اواندن کلمات

 41 334/3 32/4166 00/0033 4 00/0033 درک کلمات

 41 334/3 44/001 34/0122 4 34/0122 بهبود عملکرد اواندن

 36/44 334/3 2/003 23/0200 4 23/0200 قافیه

 41 334/3 04/034 24/0646 4 24/0646 نامیدن تصاویر

 64/8 334/3 42/024 02/0043 4 02/0043 نشانه های حرف

P F متغير آزمون ارزش 

344/3 

344/3 

344/3 

344/3 

343/0 

343/0 

343/0 

343/0 

460/3 

821/3 

243/3 

243/3 

 بارتلت -پیالیی

 المبدای ویلکز

 اثر هتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

 

 

 گروه
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 63/3 334/3 31/044 64/0301 4 64/0301 نشانه های مقو ه

 

 

 

 

پيش 

 آزمون

 

 

 38/2 334/3 23/33 61/234 4 61/234 زنجیره ی کلمات

 14/1 334/3 01/430 43/101 4 43/101 حذف آواها

 63/3 30/3 0/3 30/06 4 30/06 کلماتشبه مات و اواندن ناکل

 31/2 334/3 0/28 33/203 4 33/203 اواندن کلمات

 42/3 334/3 03/00 04/213 4 04/213 درک کلمات

 62/2 334/3 64/03 31/231 4 31/231 بهبود عملکرد اواندن

 68/0 334/3 4/23 14/234 4 14/234 قافیه

 36/44 334/3 12/04 20/210 4 20/210 نامیدن تصاویر

 64/8 334/3 34/443 86/324 4 86/324 نشانه های حرف

 64/8 334/3 16/02 28/206 4 28/206 نشانه های مقو ه
 

 

نتایج تللیل کوواریانس رندمتغیری نشان  3مطابق عدول 

داری بین دو گروه آموزش اودتقویتی و دهاد تراوت م نیمی

(، P<334/3؛ F=33/043) زنجیره کلماااتگاروه کنترل در 

اواندن ناکلمات و (، P<334/3؛ F=83/4630) حاذف آواهاا

 اواناادن کلمااات(، P<334/3؛ F=24/336) کالماااتشااابااه

(0/003=F 334/3؛>P ،)32/4166) درک کاالاامااات=F ؛

334/3>P ،)اواندن( 44/001 بهبود عملکرد=F 334/3؛>P ،)

؛ F=04/034) ویرنامیدن تصاااا(، P<334/3؛ F=2/003) قاافیه

334/3>P ،)هااای حرفنشااااانااه (42/024=F 334/3؛>P و )

 بااه( وعود دارد. P<334/3؛ F=31/044)هااای مقو ااه نشاااانااه

همه  بهبود موعااب اودتقویتی روش آموزش دییر عباارت

 است. شده نارسااوان آموزاندانش در زیرگروهای مذبور

د رای بر نمره کل عملکبرای بررسااای تااثیر برناامه مدااله

ل متغیره استراده شده است. قباواندن از تللیل کواریانس یک

های این تللیل از قبیل تسااااوی از انجاام این تللیل مررویاااه

ا هها، شایب رگرسایون و ... بررسی شد و این مررویهواریانس

، میااانیین و انلراف م یااار نمرات کاال 1عاادول برقرار بود.

در دو گروه آزمایش متغیری را آزمون کوواریانس یک مقیا 

دهد.و کنترل را نشان می

 

 آزمون دو گروه آزمودنیميانگين و انحراف معيار نمره ک  پيش آزمون و  پس :4 جدول

 عضویت گروهی

 نوع آزمون

 گواه خودتقویتی

M SD M SD 

 80/2 03/08 40/3 80/08 تمره کلی پیش آزمون

 34/3 36/440 44/1 40/448 تمره کلی پس آزمون
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آزمون کوواریانس  ، نتایج آزمون نمره کل مقیا 0عدول 

 .دهدمتغیری را در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان مییک

 متغيری برای مقایسه نمره کلی دو گروه: نتایج آزمون کوواریانس یک5 جدول

 متغير وابسته منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F معناداری 

شاخص 

کوهن 

(d) 

 68/0 334/3 32/4344 00/0012 4 00/0012 تمره کلی پس آزمون

 33/2 34/3 00/02 88/202 4 88/202 تمره کلی پیش آزمون

 

شان ن متغیرییک نتایج تللیل کوواریانس 0مطابق عدول 

داری تراوت م نی پیش آزمون تاثیر کنترل از پس کهدهد می

 کلی نمرهو گروه کنترل در  بین دو گروه آموزش اودتقویتی

(32/4344=F 334/3؛>P .وعود دارد )آموزش بیان دییر باه 

 آموزاندانش درعملکرد  بهبود موعااب ااودتاقاویتی روش

 است. شده نارسااوان

 گيریو نتيجه بحث
 بر را یتیاودتقو متبت ثیريت نتیجه پژوهش حایاار به طور کلی

 نجیره کلمات،ز بهبود هایزمینه در کودکان اواندن عملکرد

اواندن  کلمات،، اواندن ناکلمات و شاابهآواها حذف ااتالل

 نشاااان را بهبود عملکرد اواناادن و درک کلمااات کلمااات،

 و الو ،کامینز ،گیلورایمک هایپژوهش با این نتیجه. دهدمی

میراندا و ، (21) رونان و اپس ،مکلر ،ربر ،کندال، (23) دیوی

 راپمن و عرری و (20) رو یکا ،(40) رونن، (20) یشنپرزینت

 رمانید هایعرصاااه در اودتقویتی متبت ثیريت ، مبنی بر(26)

 شافزای موعب اودتقویتی که رساادمی نظر به .دارد هماوانی

 در شااااایساااتیی احسااااا  و اودباااوری ،اود بااه اعتماااد

 باور درمانی فرایند این در کودک زیرا ،شااودمی موزانآدانش

 پس و دارد دنبال به پاداش و نبوده ثمربی او تالش که کندمی

 هک کندمی دورندان را اود ساا ی کودک تقویت، دریافت از

 ودب اواهد این کودکان تالش الزمه کند، دریافت تقویت باز

 اداشپ و شااده موفق تا برند بکار را اود توعه و دقت تمام که

 ودکک که بود اواهد این پاداش دریافت پیامد. کنند دریافت

. اندبد موفقیت اصلی رکن را اودش و کند انمندیتو احسا 

 این ذاردگمی موزانآدانش این بر اودتقویتی که دییری یرتيث

 پیدا اودشااان به نساابت متبتی نیرش شااودمی باعث که اساات

 که کنندیم ( اشاااره23) مارسااتونرهم و پژوهش  (.28) کنند

 یندآفر از شاادن باآگاه را یادگیریشااان توانندمی موزانآدانش

. اشندب ارتقاء مسهله حل و شتن نو اواندن، هنیام در ترکرشان

 ادگیریی بر نظارت تکلیف تا شودمی موعب هشیاری بردن باال

 .یابد انتقال موزانآدانش اود به م لم از

 و عاطره متبات، اویشاااتن ادراک اودتقویتی همچنین

 ،بترتی بدین و دهدمی ارتقاء موزانآدانش میان در را انییزش

 مهیا شاص داو ترکر درون در را شاصی گاهیآ و تبصیر

 باال موعب و دهدمی ورشپر را مستقل یگیریااد و کندمی

 انندم انییزشااای متغیرهای و شااانااتی متغیرهای ساااط  رفتن

 درپنااداری آمااداودکااار احسااااا  و حرماات اود عالقااه،

نقش عوامل  دییری (. در پژوهش33) شاااودمی موزانآدانش

ننده کو نیز حوادث و رویدادهای انزعاری و تنبیه کنندهتقویت

ق مطاب و مورد بررسااای قرار گرفت مهارگریبر رفتارهای اود

عمال شاده تنبیه اکه تقویت متبت و  نشاان دادهای رفتاری یافته
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تنبیهی و اود اودتقویتیثیراتی روی رفتار ياز عاانب ملیط، ت

 (.34) گذارندمی

نجیره ر بهبود ااتالل زدر تبیین اثرباشااای اودتقویتی ب

توان رنین گرت که در موزان نارسااوان میآدانشکلمات در 

مدت، فضاااایی و اعرایی درگیر کوتاهزنجیره کلماات حاافظه 

اسااات و عامل اصااالی حافظه اعرایی دقت و توعه اسااات. در 

صاااورت بهبود ااتالل زنجیره کلمااات، دقاات و توعااه این 

ز آن عایی که براساااا  کودکاان نیز بهبود پیدا اواهد کرد. ا

دساات آمده از این پژوهش، زنجیره کلمات بهبود پیدا ه نتایج ب

بر میزان مدااله انجام شاااده توان ادعاا کرد که کرده، پس می

 تبیین رددقت، توعه و حافظه اثر متبتی گذاشته است. همچنین 

 انموزآدانش در آواها حذف بهبود بر اودتقویتی اثرباشااای

. کرد شارها کودکان این ویژگی به باید واندنا ااتالل به مبتال

 و هسااتند تمرکز و دقت توعه، در نارسااایی درار کودکان این

 اواندن هنیام به موزانآدانش ایننارساااایی  همین ااطر باه

 این نما آزمون در. کنندمی حذف را کلمه از عزئی ،کلمات

 تشاااایص نظر از را اواناادن توانااایی مایزان آزماون،اارده

 و تشااایص آن الزمه و ساانجدمی آواها درک و ساایآواشاانا

 رد که کرد ابراز توانمی تأعر به و اسات توعه و دقت درک

 این دقت و توعه آواهاا، حاذف ااتالل در بهبود صاااورت

 هک زمانی فرد همچنین و یافت اواهد بهبود نیز موزانآدانش

 متبت عهت در را اود اصااالحی رفتارهای درمان، فرایند در

 و دحرمت او افزایش باعث فراینادی رنین نتیجاه رد ببیناد

 مورد در هاپژوهش سویی، از(. 32) شود می در او بیشتر انییزه

 به تیاودتقوی رفتار که اسااات آن نشاااانیر اودتقویتی نتایج

 هایتقویت میزان و نموده داا ت بیمار درمان ملیط در عمده

 زیاد، الماحت به فرایندی رنین دهدمی افزایش را ملیطی متبت

 و مهارگریاود رفتارهای در را اود با همااهناگ تغییراتی

 کمک آواها ااتالل حذف به و کندمی ایجاد فرد اودارزیابی

 (.33) کرد اواهد

اواندن  ی بر بهبودهمچنین در تبیین اثرباشااای اودتقویت

 ن کرد که سااارعت وتوان رنین بیاکلمات میناکلمات و شااابه

قش اسااااسااای دارد. با بهبودی این آزمون ندقت در این ارده

موزان نیز بهبود پیدا آدانشااتالل، دقت و سرعت اواندن این 

اواندن  نها ااتاللاواهد کرد. با تکیه بر نتایج این پژوهش نه ت

کلمات بهبود یافته، بلکه در سااارعت و دقت نااکلمات و شااابه

 درموزان نیز بهبودی حاصاال شااده اساات. آدانشاواندن این 

 در تکلما زنجیره بهبود بر اودتقویتی آموزش زایشاف مورد

 شاااید هک نمود تاکید نکته این به باید نارسااااوان موزانآدانش

 ودبهب بر اودتقویتی اسااات تا شاااده منجر که عواملی میان از

 ییردب پیشی نارسااوان موزانآدانش در کلمات زنجیره ااتالل

 تموق ی ت،مدکوتاه حافظه ،کلمات زنجیره در که باشااد این

 ،اعرایی حافظه اصاالی عامل و اساات درگیر و اعرایی فضااایی

 ،کلمات زنجیره ااتالل بهبود صااورت در. اساات توعه و دقت

 نآ از .کرد اواهد پیدا بهبود نیز کودکان این توعه و دقت

 یرهزنج پژوهش، این از آمده دسته ب نتایج براساا  که عایی

 یزانم بر که کرد عااد توان می پس کرده، پیدا بهبود کلمات

 (.40)  است گذاشته متبتی اثر حافظه و توعه دقت،

 نکته نای به باید اودتقویتی اثرباشی مورد در همچنین    

 توعه و دقت اواندن، الزمه نظری ا یوهای که نمود تاکید

 یاد را اواندن قواعد توانمی کردن توعه و دقت با. اسااات

 تکنیااک رون همچنین و کرد رعااایاات را آنهااا و گارفاات

 اودثبتی و گریاودمشااااهده فرایند دو از کاه اودتقویتی

 یک بین اطارتب با تا کند می کمک فرد به است، یافته تشاکیل

 هنتیج در و ببرد پی رفتااار آن احتماا ی پیاامادهاای و رفتاار

 همراه هب متبتی پیامدهای که کند ارائه و انتاا  را رفتارهایی

 بینیپیش رد نیز رفتارها از فرد یدریافت پساوراند و باشد داشته

 میزان هرره و بود اواهد مؤثری کمک ب دی رفتارهای پیامد

 دعملکر طب اً  یابد افزایش آن پیامدهای و رفتارها از آگاهی

 (. 34) یافت اواهد تریمناسب سااتار فرد،

 کتهن این به باید اودتقویتی اثرباشاای مورد در همچنین

 توعه و دقت اواندن، الزمه رینظ ا یوهای که نمود تاکید

 یاد را اواندن قواعد توانمی کردن توعه و دقت با. اسااات

 تکنیااک رون همچنین و کرد رعااایاات را آنهااا و گارفاات
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 ار اودثبتی و گریاودمشاااااهااده فراینااد دو از اودتقویتی

 یک ینب ارتباط تا کند می کمک فرد به اساات، یافته تشااکیل

 هنتیج در و ببرد پی تاااررف آن احتماا ی پیاامادهاای و رفتاار

 همراه هب متبتی پیامدهای که کند ارائه و انتاا  را رفتارهایی

 بینیپیش رد نیز رفتارها از فرد دریافتی پساوراند و باشد داشته

 میزان هرره و بود اواهد مؤثری کمک ب دی رفتارهای پیامد

 ردعملک طب اً یابد افزایش آن ی پیامدها و رفتارها از آگاهی

 (. 31) یافت اواهد تریمناسب سااتار ،فرد

آموزان نارسااوانی از برای تشایص دانش پژوهش این در

آوردهای عدید تشایصی مانند شیوه پاسخ به مدااله و یا روی

   روش پردازش شنااتی استراده نشده است بنابراین پیشنهاد 

یآوردهای تشایصی مورد های آتی این روگردد در پژوهشمی

 گردد از مدااله استرادهرار گیرد. همچنین پیشنهاد میتوعه ق

شده در این پژوهش در مراکز آموزشی و درمانی مورد استراده 

     قرار گیرد. 

 

 و مادران صمیمانه همکاری از بدین وسیله: تشکر و قدردانی

های یادگیری و و کادر اداری مرکز ااتالل زان نارسااوانومآدانش

ود.شقدردانی می ،شرقی ش استتنایی آذربایجانآموزش و پرور اداره
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Abstract 

Background and purpose: Students with dyslexia have a poor performance in reading tasks and 

this deficient negatively affect their academic achievement and daily activities, which require 

reading skills. Present study aimed to examine the effectiveness of self-reinforcement training on 

improvement of reading performance among students with dyslexia. 

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

design. Sample consisted of 30 third and fourth graders with dyslexia that were selected using 

random sampling method when they referred to centers for learning disabilities in Tabriz. 

Participants randomly assigned to experimental and control groups. Data were collected using 

Wechsler Intelligence Test, NAMA Test for Reading, and Reading Dificulty Checklist. 

Experimental group received an eight-session self-reinforcement training intervention (2/wk). 

Results: Results of covariance analysis showed a significant improvement in phonic deletion 

disorder (F= 1736.83, p < 0.01; effect size= 0.98) and word chain disorder (F= 613.39, p < 0.01; 

effect size= 0.95) in experimental group; while control group showed no significant improvement 

in reading skills. 

Conclusion: Self-reinforcement training has a significant positive influence on improvement of 

word chain and phonic deletion disorders. It seems that self-reinforcement increases students’ self-

confidence, self-belief, and sense of competence through making him/ her believe that his/her 

efforts are not abortive and will lead to reward.  

Keywords: Dyslexia disorder, Self-reinforcement, reading performanc 
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