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 چکیده
آزمایشی نیمهگام است. روش هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت خواندن و درک مطلب کودکان آهسته
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وتحلیل ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیهبا استفاده از ابزارهای هوشمند آموزش را دریافت کردند و در پایان، هردو گروه مجدداً ارزیابی شدند. داده
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 مقدمه
واندن خاز بین انواع اختالالت یادگیری، حیطۀ اختالالت ویژۀ 

بیشترین  (.1398بالینی و آزمایشی بیشتری دارد )تبریزی، سابقۀ 
ص دارد. آمار کودکان دارای اختالل یادگیری به این گروه اختصا

ه خواندن امری است که کودکان از اول دبستان با آن مواج
ر دشوند. به همین خاطر اختالالت آن نیز از همان زمان می

ترین و پیچیده شود. توانایی خواندن یکی ازکودک ظاهر می
های بشری است که پایه و ترین قابلیتحال ضروریدرعین

های دهد. خواندن جزو تواناییاساس کسب دانش را تشکیل می
های شناختی شامل ای از مهارتشناختی است و مجموعه

ند. ها در بروز آن نقش داررمزگشایی، بازشناسی و درک واژه
ویژه در سنین رشد ش آن بهتوجه به ابعاد مختلف خواندن و پرور

اید ناپذیر است که بهای آغازین یادگیری امری اجتنابو سال
ی، ویژه مراکز آموزشی قرار گیرد )تبریزمدنظر متخصصان به

 های یادگیری ویژه یکی ازآموزان با اختالل(. دانش1398
یژه و های کودکان با نیازهای ویژه هستند که به آموزش وگروه

(. 2015ه نیاز دارند )هاالهان، کافمن و پولن، خدمات وابست
، به سه اختالالت یادگیری ویژه یا به عبارتی ناتوانی یادگیری

ا یزیرگروه اختالل خواندن یا نارساخوانی، اختالل نوشتن 
شود نارسانویسی و اختالل ریاضی یا حساب نارسا تقسیم می

 (.2016؛ تانوک، 2013پزشکی آمریکا، )انجمن روان
عصر حاضر که عصر اطالعات نامیده شده است، بسیاری از  در

شوند؛ بنابراین مهارت در صورت نوشتاری مبادله میاطالعات به
ترین نیازهای یادگیری در زندگی امروز خواندن یکی از مهم

آید، گونه که از مبانی و چارچوب سواد خواندن برمیاست. آن
نوشتاری است که  توانایی خواندن، معطوف به درک مطلب متن

زبان نوشتاری،  در آن خواننده از طریق تعامل و مواجهه با یک
دهد کند و شکل میزمان معنی را استخراج میطور همبه

(. هدف نهایی از خواندن، 2015)اسنولینگ، مارگارت و فرانک، 
شده است، ولی پایه و اساس درک درک و فهم مطالب خوانده

خواندن، کفایت و کارآمدی در خواندن کلمه است. برای درک 
سرعت طور مجزا و بهخواندن ابتدا باید کلمات متن به

(. مهارت 2201)اسنولینگ،  شوند  2بازشناسی و  1رمزگشایی
های کسب معلومات و دانش ترین روشخواندن یکی از عمده

آید. هر فردی در اجتماع مجبور است مقدار زیادی حساب میبه
نوشته را بخواند. به همین دلیل در بیشتر جوامع، سواد خواندن 

آموزانی که در و نوشتن کلید موفقیت آموزشی است. دانش
دروس مختلف در همۀ خواندن ضعیف هستند، در یادگیری 

پذیر هستند های تحصیلی و بعد از آن گروهی بسیار آسیبسال
شود )موگان، که این مسئله مانع از پیشرفت تحصیلی می

                                                                                                                                                                                                                                
1. decoding  

2016.) 
حال ترین و درعینمسئلۀ خواندن و درک مطلب، بنیادی

موزان به خواندن آمندکردن دانشترین راه برای عالقهایریشه
ها است. تا فراگیر ها در همۀ دروس و موقعیتو پیشرفت آن

تواند از آن لذت نتواند مطلبی را بخواند و آن را درک کند، نمی
دهی به آن و حل مسائل توانمند شود. منظور از ببرد و در جواب

سواد خواندن، خواندن معطوف به درک مطلب و دریافت معناها 
ها و ها، دریافت دانستنیها، جملهها، عبارتو مفاهیم کلمه

های نهفته در متن و درنهایت گرفتن شناخت مضامین و ارزش
ها و رمزهای کالمی آن کارگیری نشانهپیامی که نویسنده با به

ترین نیازهای را نوشته است. خواندن و درک مطلب از مهم
به آن  یادگیری فراگیران است. تا فراگیر مطلبی را درک نکند،

شود و در آن پیشرفتی نخواهد کرد. این امر جز با مند نمیعالقه
کردن خواندن با ارائۀ راهکارهایی خارج از عرف کالس و همراه

شود. برنامۀ درسی خواندن و آموزش درک بازی میسر نمی
آموزان برای مطلب، دو هدف عمده دارد: اول، کمک به دانش

منظور ها بهوسعۀ توانایی آنفهم مطالب و محتوای درس، دوم ت
تبدیل آنان به افرادی خودتنظیم در استفاده از راهبردهای درک 
مطلب. توانایی خواندن و درک مطلب از متن نوشتاری، یک 

حال بسیاری مهارت اصلی برای موفقیت در تحصیل است. بااین
های مهم و اصلی آموزان، در خواندن و تشخیص ایدهاز دانش

ها در ای اساسی ندارند. این مسئله بر توانایی آنهمتن مهارت
شده در متن و خواندن، درک مطلب و یادآوری اطالعات ارائه

های یادگیری در مدرسه اثر دنبال آن، بر بسیاری از فعالیتبه
گذارد )ویلیامز، میسیاک، مک فارلند و وکسلر، نامطلوب می

2016.) 
اندن ارتباط دارد و های مشکالت خوعملکرد خواندن با جلوه 

کودکان با عملکرد خواندن ضعیف، در ادراک دیداری، تجسم 
ها و واحدهای فضایی، رمزگردانی، استخراج اشکال مختلف واج

هایی با مشکالت هایی هستند. چنین کاستیمعنادار دچار کاستی
(. گاهی هم 2016شود )تانوک، رفتاری خاصی همراه می

زندان، بر سالمت روانی اعضای مشکالت تحصیلی و رفتاری فر
کشد )حمیدی ویژه مادر را به چالش میگذارد. بهخانواده تأثیر می

(. خواندن، دو مولفۀ اصلی به نام 1396و محمدی خراسانی، 
رمزگشایی و درک مطلب دارد. رمزگشایی، به تبدیل حروف 
نوشتاری به زبان گفتاری و درک مطلب به درک معانی یا به 

سطح باالتر از خواندن اشاره دارد )پترتو و ماساال،  ای باجنبه
ها در قبل، حین ها و جمله(. درک مطلب، فهم معنی کلمه2017

دیگر، نوعی فرایند استخراج معنا، عبارت  یا بعد از خواندن و به
آموزان با (. دانش2017هدف یا پیام اصلی متن است )بوالت، 

2. recognition  
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ها، شناسی واژهمشکل اختالالت خواندن در زمینۀ باز
ها و کردن، دستخط، ادراک خواندن، درک معنای واژههجی

ای مواجه هستند )پترتو و توانایی خواندن با مشکالت عمده
 (.2017ماساال، 

توان منظور رفع مشکالت خواندن در بین کودکان دیرآموز، میبه
ها، استفاده های متعددی استفاده کرد. یکی از این روشاز روش

ها است. کاربرد ابزار اوری و ابزارهای هوشمند در کالساز فن
توان های آموزشی در آموزش کودکان کمهوشمند و فناوری

های یادگیری متعددی را تواند فرصتپذیر میذهنی آموزش
محور، دارای برخی فراهم کند و در مقایسه با آموزش سنتی معلم

ی، افزایش دامنۀ کردن آموزش، بازخورد فورمزایا مانند انفرادی
ها است. توجه و انگیزه و تعامل، و یادگیری متنوعی برای آن
تواند در ایجاد فضای مناسب و استفاده از ابزار آموزشی می

کیفیت تدریس معلم تأثیرگذار باشد. نقش و اهمیت وسایل 
آموزشی، بیشتر در چگونگی انتقال مفاهیم به شاگردان نهفته 

ها و امکانات فراوانی را در اختیار یتاست. توسعۀ فناوری، قابل
عنوان دهد تا با استفاده از این امکانات، بهمدارس قرار می

های آموزشی بتوانند بسترهای الزم را برای تحقق برخی رسانه
 (.1397اهداف آموزشی فراهم سازند )فاطمی، 

های استفاده از فناوری در آموزش کودکان دیرآموز، یکی از روش
عنوان وسیلۀ آموزشی، همراه با رایانه است که به آموزش با

سرگرمی و تنوع و گذران اوقات آموزشی با جذابیت همراه است 
های توان از آن در آموزش موضوعات مختلف نظیر مهارتو می

های درسی و افزایش خالقیت و تقویت کودک حرکتی، آموزش
رایانه و (. از آنجا که استفاده از 2017استفاده کرد )رئیسی، 

های آموزش نوین از طریق فناوری اطالعات برای روش
گیری بهتر و اثرگذاری کودکان جذابیت زیادی دارد، برای بهره

ها مطابق با نیازهای کودکان گونه کالسمثبت نیاز است این
ویژه اختالالت خواندن طراحی شود و متناسب با گام بهآهسته

های ناخت انواع فناوریشرایط ویژۀ آنان باشد؛ بنابراین ش
عنوان ابزار آموزشی و استفاده از ابزارهای هوشمند به

گام آموزشی، برای بهبود اختالالت خواندن کودکان آهستهکمک
تواند به رسد و میدر این برهه از زمان ضروری به نظر می

ریزان آموزشی، مراکز درمانی و گذاران آموزشی، برنامهسیاست
ها و مربیان آموزشی برای درمانی، خانواده-یهای آموزشکلینیک

منظور بهبود های مناسب در آموزش، بهتدوین استراتژی
ویژه اختالالت خواندن و درک مطلب اختالالت یادگیری به

( از ابزارهای 1397آموزان کمک کند. به گفتۀ فاطمی )دانش
توان ذهنی در جهت توان در آموزش کودکان کمهوشمند می

بخشی، مایشی، یادگیری مشارکتی، تمرکز، توانتدریس ن
یادگیری معنادار، افزایش انگیزه، استفاده از تصاویر و ارزشیابی 

کردن نفس، و برطرفتکوینی، افزایش خودپنداره و اعتمادبه
مشکالت عاطفی، رفتاری و آموزشی کمک گرفت. همچنین 

ی در کنار استفاده از فناوری اطالعات و رایانه، نیاز به حضور مرب
دهد و آموزش را برای کودکان جذاب کودک را کاهش می

هایی است که در کالس کند. در این مقاله که شامل فعالیتمی
با استفاده از ابزار الکترونیکی و با حضور درمانگر صورت 

گیرند، برای بهبود مشکالت خواندن و درک مطلب از می
راستا، تحقیقاتی  ابزارهای هوشمند استفاده شده است. در این

اند از: پژوهش زارعی مشابه صورت گرفته است که عبارت
(، جازویک و 1398(، رجبیان و اسمعیلی )1387زوارکی )
( مبنی بر اهمیت 2019( و گوکبولوت و گونیلی )2017داگالس )

فناوری در بهبود آموزش. هدف از این پژوهش، بررسی 
گام آموزان آهستهاختالالت خواندن و درک مطلب در بین دانش

 است.
پژوهش حاضر سعی در مطالعۀ این امر دارد که آیا استفاده از  

ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت درک کلمات و درک متن 
های درک آزمونمؤثر است. در راستای نیل به این هدف، از خرده

مهارت خواندن و درک مطلب کلمات و درک متن، برای آزمودن 
شود و طبق آزمون خواندن و نارساخوانی، افرادی که استفاده می

بیاورند، دچار مشکل هستند و با  100ها نمرۀ زیر در این آزمون
نمرۀ باال و پایین  5/1و با  15و انحراف معیار  100میانگین 

 ها را مشخص کرد.ها و پیشرفت آنتوان وضعیت آزمودنیمی
آموزان سازی دانشتواند به آمادهاین پژوهش می نتایج

گام دارای مشکالت خواندن و درک مطلب کمک کند تا آهسته
تر آموزشی های متنوعها بتوانند از ابزارهای هوشمند و برنامهآن

برای یادگیری مطالب درسی خود استفاده کنند. این مسئله 
و متخصصان  تواند موردتوجه متولیان نظام تعلیم و تربیتمی

ریزی گام برنامهآموزان آهستهآموزشی باشد که برای دانش
 کنند.می

کردن نیست، بلکه منظور از خواندن، فقط خواندن و درست تلفظ 
درک مطلب بخش عمدۀ پرورش توانش خواندن است. خواندن 

برقرارکردن است؛ ارتباطی که در آن همچنین نوعی ارتباط
فاوت ارتباط در خواندن با ارتباط در خواننده حضور ندارد. پس ت

مکالمه این است که در دومی، شخص آزادی الزم را ندارد و 
های خویش را تنظیم های مخاطبش، اندیشهباید نسبت به گفته

کند، ولی در ارتباطی که در خواندن بین خواننده و نگارندۀ متن 
امل آید، خواننده در برداشت از متن مقاله آزادی کوجود میبه

طور غیرارادی در چارچوب مفهوم کلی متن باقی دارد، اما به
راند. ماند و فرضیات خارج از متن را از ذهنش بیرون میمی

هایی دربارۀ (. اگرچه پژوهش63: 1983)کراشن و ترل، 
شناختی، آگاهی و وقوف بر ساختمان آوایی واجی اختالالت واج
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ه، دربارۀ مهارت آموزان انجام شدو هجایی کلمات در دانش
ترین نیازهای یادگیری خواندن و درک مطلب که از مهم

آموزان است و بررسی مشکالت درک مطلب در دانش
هایی صورت نگرفته است. به گامپژوهشآموزان آهستهدانش

دلیل موضوع فعلی مطرح شده است تا این شکاف را از همین 
 بین ببرد.

 ی دانشگاه به مرکزپژوهشگر پژوهش رسمی خود را با معرف
جوز شرقی و اخذ مآموزش و پرورش استثنایی استان آذربایجان

 از این اداره و معرفی محقق به مرکز اختالالت یادگیری
ین شروع کرد. والد 1398شهرستان مرند از اول مهرماه سال 

ا با رنامۀ کتبی، موافقت خود آموزان با دادن رضایتاین دانش
رای بن پژوهش اعالم کردند. پژوهشگر شرکت فرزندانشان در ای

بودن کنندگان، دربارۀ محرمانهایجاد اطمینان در شرکت
 اطالعات مربوط به پژوهش تعهد داد.

 روش
-آزمونآزمایشی از نوع پیشروش پژوهش حاضر، نیمه

ام آزمون با گروه گواه بوده است. جامعۀ آماری شامل تمپس
ستان مشکالت خواندن شهرآموزان مقطع ابتدایی مبتال به دانش

شود که ضریب هوشی می 1399-1398مرند در سال تحصیلی 
دمات خهای یادگیری، را داشتند و در مراکز اختالل 85-70بین 

ساس کردند. نمونۀ آماری براآموزشی و درمانی را دریافت می
ه روش نفر ب 34های آزمایشی، حداقل افراد موردنیاز برای طرح

د انتخاب شدند. به این صورت که کلیۀ گیری هدفمننمونه
رند آموزانی که در مراکز اختالالت یادگیری شهرستان مدانش
نام کرده بودند و طبق آزمون وکسلر ضریب هوشی بین ثبت

انه داشتند و منتظر دریافت خدمات بودند، همگی دوزب 70-85
نه با کنندگان و زبانی که در خابودند )زبان مادری همۀ شرکت

سی در کردند، ترکی آذربایجانی بود و به زبان فارحبت میآن ص
ین کردند(. پس از دریافت اسامی، از بین امدرسه تحصیل می

ر دصورت تصادفی صورت هدفمند انتخاب و بهنفر به 34افراد 
شدند.  نفر( قرار داده 17نفر( و کنترل ) 17دو گروه آزمایش )

یادگیری و ضریب های های ورود شامل داشتن ناتوانیمالک
، تحصیل در مقطع ابتدایی، رضایت کودک و 85-70هوشی 

های های آموزشی و مالکوالدین مبنی بر حضور در مداخله
زمان خروج شامل داشتن مشکالت شنوایی و بینایی، استفادۀ هم

لعه و شناختی یا آموزشی مشابه با این مطاهای رواناز برنامه
 ت آموزشی بود.غیبت بیش از دو جلسه در جلسا

 ابزار سنجش
های این پژوهش از ابزارهای آزمون خواندن آوری دادهبرای جمع

                                                                                                                                                                                                                                
1. Wechsler IQ Test  

استفاده  1وکسلر آزمون زیو ن یمرادو نارساخوانی کرمی نوری و 
 شد.

وسیلۀ که به :. آزمون استاندارد خواندن و نارساخوانی1
( ساخته شده است. این آزمون 1396کرمی نوری و مرادی )

م آموزان پایۀ اول تا پنجآزمون برای دانشخردهشامل چند 
اد، اند از: آزمون کلمات با بسامد زیدبستان است که عبارت

ون متوسط و کم، آزمون درک متن، آزمون زنجیرۀ کلمات، آزم
امیدن نقافیه، آزمون حذف آواها، آزمون خواندن کلمات، آزمون 

مقوله. در های های حرف و آزمون نشانهتصاویر، آزمون نشانه
آزمون درک متن آزمون درک کلمات و خردهاین تحقیق از خرده

آلفای استفاده شد. اعتبار کل آزمون، با روش همسانی درونی )
عداد (. ت1396درصد بود )کرمی نوری و مرادی،  80کرونباخ(، 

آزمون آموزان در پاسخگویی به سؤاالت در پیشخطاهای دانش
 دست آمد.خص بهعنوان یک شاآزمون، بهو پس
 تشکیل کلمه 30 از آزمون این: کلمات درک آزمونخرده

 کلمه، هر کاربرد یا تعریف مفهوم، برای آن در که است شده
. است شده مطرحای چهارگزینه پاسخ با همراه سؤال یک

 انتخاب صحیح پاسخعنوان به را هاگزینه از یکی فقط آموزدانش
 74/0 آزمونخرده این در آمدهدستبه کرونباخ آلفای. کندمی

 است.
 آزمونخرده دو شامل آزمون این: متن درک آزمونخرده
 متن. 2؛ هاپایه تمام برای مشترک متن. 1اند از: که عبارت است

 متن یک ابتدا آزمونخرده این در. پایه هر برای اختصاصی
 هاییالؤس به سپس. شودمی خوانده آموزدانش برای داستانی

 آلفای. دهدمی پاسخ شود،می پرسیده او از داستان درمورد که
 است. 51/0 آزمونخرده این در آمدهدستبه کرونباخ

آوردن دستاین آزمون برای به: . آزمون هوشی وکسلر2
ضریب هوشی کودکان استفاده شده است تا بتوان کودکانی را 

هستند، شناسایی کرد و در این  85-70ی که دارای ضریب هوش
های هوشی وکسلر از نظر پژوهش شرکت داد. مقیاس

سنجی، در وضعیت خوبی قرار دارند های الزم برای روانمالک
بودن، اعتبار و روایی باالیی برخوردار ها از استانداردو این مقیاس

هستند. طبق برآوردهایی که در زمینۀ میزان پایایی و میزان 
های هوشی وکسلر انجام گرفته های فرعی، مقیاساعتبار آزمون

های کالمی ها در آزموناست، میزان ضریب پایایی این مقیاس
 69/0های عملی بین درصد و در آزمون 87/0درصد تا  77/0از 

درصد متغیر است. همچنین میزان ضریب پایایی  89/0درصد تا 
های کالمی و ای مقیاسروزه، بر 23بازآزمایی در فاصلۀ زمانی 

 درصد متغیر است. 94/0 درصد تا 87/0ترتیب از عملی به
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 روش اجرا
آموزشی طی پژوهش، روش آموزش با استفاده از وسایل کمک

آموزان گروه آزمایش در هوشمند، به شیوۀ گروهی روی دانش
مدت دوازده جلسۀ دو ساعته طور جداگانه بههر کالس به

وسیلۀ معلمان اجرا شد. با توجه به ساعت( به 24)درمجموع 
وسیلۀ معلم اثربخشی بهتری دارد، اینکه اجرای برنامۀ آموزشی به

آموزشی هوشمند در حضور معلمان با استفاده از وسایل کمک
دهند و روی مهارت خواندن آموزان را آموزش میمحقق، دانش

کردند. معلم و آموزان کار میخواندن این دانشو درک مطلب
خواندند. بعد صدا برای خود میآموزان قسمتی از متن را بیدانش

زمان داد و متن هممعلم از طریق پروژکتور متن را نمایش می
شد. سپس معلم با طرح سؤاالتی سعی ها خوانده میبرای آن

آموزان را بیشتر در آموزش درگیر سازد و کرد تا دانشمی
ها متن را که برای آنآموزان به کمک معلم کلماتی از دانش
وجو کردند و در کالس فهم نبود، از طریق اینترنت جستقابل

های کارتونی، معلم راهبردهای نمایش دادند. با پخش فیلم
کردن بینیدادن و پیشکردن، توضیحکردن، سؤالخالصه

آموزان ها، مطالب جدید را به دانشدرمورد مطالب موجود در متن
آموزان بخش دیگری از متن را مطالعه شآموزش داد. سپس دان

عنوان همیار در کالس آموزان بهکردند و این بار معلم از دانش
استفاده کرد تا متن را به حالت نمایشی در کالس اجرا کنند. 
دوباره با استفاده از کامپیوتر، اینترنت و وسایل فناوری آموزشی 

وزان جذاب آممختلف، خواندن متن و درک مطلب را برای دانش
و جالب کرد. در این پژوهش ابتدا فرم الف، آزمون درک مطلب 

هایی درمورد متن آموزان ارائه شد. سپس معلم پرسشبه دانش
پرسید و آموزان شده بود، از دانشموردنظر که در آزمون ارائه

ها را در پاسخنامه یادداشت کرد. بعد از تدریس، با های آنپاسخ
آموزشی هوشمند در کالس، پس از اتمام کمکاستفاده از وسایل 

های آزمایش و جلسات آموزشی از همۀ افراد گروه نمونه )گروه
های عمل آمد. گروه کنترل فقط در کالسآزمون بهکنترل( پس

صورت عادی در مدارس آموزش دیدند و در درسی خود به
های یادگیری آموزش خاصی دریافت کدام از مراکز ناتوانیهیچ

 ردند.نک
خالصة جلسات آموزشی تدریس با استفاده از 

 ابزارهای هوشمند
خالصۀ جلسات آموزشی تدریس با استفاده از ابزارهای هوشمند 

صورت یک بار در هفته بود که شامل دوازده جلسۀ دوساعته به
 ترتیب جلسات، موارد آموزش بیان شده است:که به

 
 خالصة جلسات آموزشی تدریس با استفاده از ابزارهای هوشمند. 1جدول 

 تکلیف-محتوا جلسات

 آموزان، معرفی کار با ابزارهای هوشمند و انجام تمرینات در منزل بود.شامل آشنایی با دانش جلسۀ اول

ساختن مفهوم دوم )روشن ۀجلس
 (یذهن یرسازیتصو

خواست چشمان خود را ببندد و تصویر آموز میشد و معلم از دانشدر این جلسه لغات مختلف از طریق رایانه پخش می
 شده را در ذهن خود مجسم کند.کلمات تلفظ

و  یابییتموقع ۀسوم )مشاور ۀجلس
 (یابیجهت ینتمر

شده را تصور خواست تا در موقعیت خاص مثالً در یک پارک، لغات گفتهآموز میاز دانشیابی معلم برای تمرین جهت
 کند.

 (یرهاساز یوۀچهارم )ش ۀجلس
طور ذهنی، یک دست باز خیالی را فرض کن و گفت: دستت را مشت کن و حاال بهآموز میدر این جلسه معلم به دانش

گرفت. هدف شده انجام میتمامی این تمرینات در کالس با صدای ضبطتر کن. جای بازکردن، دست مشتت را سفتبه
 آموزان در حین خواندن متن بود.بردن حالت تنش و اضطراب دانشاز این تمرینات، از بین

 (یابییتپنجم )روش مرور موقع ۀجلس
انگشتش را در مکانی که نقطۀ خواست تا آموز میمعلم با ارائۀ تصاویر مختلف و پخش آن از طریق پروژکتور، از دانش

 یابی بود، قرار دهد و هدف این بخش حفظ تمرکز و توجه بود.موقعیت

 (سازییقدق یزانششم )م ۀجلس
خواست تا ذهنش را روی آن نقطه کرد و از وی میای را تعیین میداد و نقطهای نشان داده میمعلم به کودک منظره

خواست کرد و از او میزمان معلم برای او کودک فایل صوتی پخش میکند. سپس هممتمرکز و تعادل نگاه خود را حفظ 
 زمان تعادل بینایی و شنوایی خود را حفظ کند.هم

 (یهفتم )هماهنگ ۀجلس
کردند و کودک آمدند و در جهات متفاوت طی مسیر میافزاری لغات از درون یک محفظه بیرون میصورت بازی نرمبه

بردن سردرگمی در تشخیص جوانب راست و چپ زد. هدف کاربردی این تمرین، ازبینها تیک میروی آنباید با ماوس 
 به منزلۀ یک فعالیت تفریحی بود.

 هشتم )تسلط بر کلمات( ۀجلس
کلمات موردنظر  خواستشد و معلم از او میافزاری مانند ورد داده میآموز در یک نرمهایی به دانشبه این صورت که متن

 را در متن پیدا کند و زیر آن خط بکشد.

 (یگذارنهم )تسلط بر نشانه ۀجلس
ها هایی مانند عالمت سؤال، دونقطه، ویرگول و مانند اینخواست تا نشانهداد و از او میهایی میآموز متنمعلم به دانش

 ها را مشخص سازد.ها پیدا کند و با تغییر رنگ، آنرا در متن
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 تکلیف-محتوا جلسات

 و خواندن( کردنیدهم )هج ۀجلس
گفت، باید دوباره آن را گفت چشمان شما باید سراسر کلمه را برانداز کند. اگر کلمه را درست نآموز میمعلم به دانش

 کرد.ا تکرار میرشد و او باید آن آموز پخش میبرانداز و اگر نتوانست آن را هجی کند، تلفظ صحیح برای دانش

 (یگذاردر نشانه یر)تصو یازدهم ۀجلس
شده در اسالید آموز متن پخشدر این جلسه هدف از خواندن، درک و فهم متن خوانده شده بود. به این صورت که دانش

دانست، آن را از فرهنگ لغت آموز معنای کلمه را نمیپرسید. اگر دانشخواند و معلم معنای چند کلمه را از او میرا می
 .کردیا اینترنت پیدا می

 دوازدهم ۀجلس
آزمون درک کلمات و درک متن کرمی نوری و مرادی در دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد )کرمی نوری و مرادی، 

1396.) 
 

 هایافته
آمده از این پژوهش، دستوتحلیل اطالعات بهمنظور تجزیهبه

کار رفته است. از آمار توصیفی، روش آمار توصیفی و استنباطی به
هایی مانند میانگین، انحراف معیار و خطای انحراف آماره

شده و در سطح آمار استنباطی، از آزمون استاندارد بهره گرفته 
آزمون ترتیب که نمرۀ پساینتی مستقل استفاده شده است. به

آزمون آن کم شده است. پس از آن، هر آزمودنی، از نمرۀ پیش

آمده محاسبه شدند. آنگاه دستهای بهمیانگین نمره
شده با استفاده از آزمون تی مستقل های محاسبهمیانگین

 (.1398وتحلیل شد )دالور، تجزیه
برای گروه کنترل آموزان انتخابی شایان ذکر است که کلیۀ دانش

نفر یعنی  8و آزمایش از جنس پسر، و از پایۀ دوم و سوم هرکدام 
درصد  5/26نفر یعنی  9های چهارم و پنجم درصد و از پایه 5/23

 انتخاب شده است.
 هاهبودن دادکردن نرمالاسمیرنوف برای مشخص آزمون کالما ونتایج . 2جدول 

 (Sigداری )سطح معنی zمقدار  انحراف معیار میانگین متغیرها

 = نرمال 075/0 057/0 16/9 2/70 آزمونمیزان درک کلمات در پیش

 = نرمال 06/0 054/0 66/10 17/49 آزمونمیزان درک متن در پیش

 = نرمال 06/0 054/0 4/10 3/99 آزمونپسمیزان درک کلمات در 

 = نرمال06/0 054/0 69/10 8/62 آزمونمیزان درک متن در پس
 

های مربوط براساس آزمون کالماگروف و اسمیرنوف روی داده
آمده نرمال دستهای بهبه نمرات درک متن و درک کلمات، داده

 است.

از ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت درک استفاده  .1فرضیۀ 
 کلمات مؤثر است.

 مربوط به نمرات درک کلمات گروه کنترل و آزمایش. 3جدول 

 کلمات درک آزمونخرده
 دارمشکل

 (100 از کمتر نمرۀ)

 مشکل بدون
 (100 از باالتر نمرۀ)

 کل

 آزمونپیش

 گروه کنترل
 17 0 17 فراوانی

 100 0 100 درصد

 گروه آزمایش
 17 1 16 فراوانی

 100 9/5 1/94 درصد

 آزمونپس

 گروه کنترل
 17 1 16 فراوانی

 100 9/5 1/94 درصد

 گروه آزمایش
 17 3 14 فراوانی

 100 6/17 4/82 درصد
 

آزمون شود، براساس پیشمشاهده می 2که در جدول طور همان
درصد آزمودنی 1/94های گروه کنترل و درصد آزمودنی 100 ،آمدهعملبه

 طبقآزمون درک کلمات بودند و های گروه آزمایش دارای مشکل در خرده
درصد آزمودنی 4/82های گروه کنترل و درصد آزمودنی 1/94آزمون، پس

آزمون درک کلمات بودند؛ بنابراین ی مشکل در خردههای گروه آزمایش دارا

آزمون درک کلمات های هوشمند در حل مشکل خردهاستفاده از کالس
 ها مؤثر است.آزمودنی

استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت درک متن . 2فرضیة 
 مؤثر است.
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 آزمون درک متن گروه کنترل و آزمایشنمرات خرده. 4جدول 

 آزمون درک متنخرده
 دارمشکل

 (100)نمرۀ کمتر از 

 بدون مشکل
 (100)نمرۀ باالتر از 

 کل

 آزمونپیش

 گروه کنترل
 17 0 17 فراوانی
  100 0  100 درصد

 گروه آزمایش
 17 0 17 فراوانی

  100  0  100 درصد

 آزمونپس
 گروه کنترل

 17 0 17 فراوانی
  100 0  100 درصد

 گروه آزمایش
 17 2 15 فراوانی
  100  8/11  2/88 درصد

 

درصد  100آمده عملآزمون بهپیش ،3جدول  براساس
های گروه درصد آزمودنی 100های گروه کنترل و آزمودنی

 طبقآزمون درک متن بودند و آزمایش دارای مشکل در خرده
درصد  2/88های گروه کنترل و درصد آزمودنی 100آزمون، پس

آزمون درک های گروه آزمایش دارای مشکل در خردهآزمودنی
متن بودند؛ بنابراین استفاده از ابزارهای هوشمند در حل مشکل 

 مؤثر است.ها آزمون درک متن آزمودنیخرده

 آزمونآزمون و پسهای آماری نمرات درک متن و درک کلمات در پیششاخص. 5دول ج

 ضریب کجی انحراف معیار واریانس میانگین تعداد متغیرهای پژوهش
 -3/0 8/10 2/117 7/72 17 کلمات در گروه کنترلآزمون درک نمرۀ پیش
 4/0 66/10 8/7 9/69 17 آزمون درک کلمات در گروه آزمایشنمرۀ پیش
 4/0 8/7 8/61 29/79 17 آزمون درک کلمات در گروه کنترلنمرۀ پس
 5/0 6/69 3/8 5/99 17 آزمون درک کلمات در گروه آزمایشنمرۀ پس

 9/0 6/9 16/92 2/31 17 گروه کنترلآزمون درک متن در نمرۀ پیش
 96/0 12 144 29/27 17 آزمون درک متن در گروه آزمایشنمرۀ پیش
 9/0 7/11 9/136 1/35 17 آزمون درک متن در گروه کنترلنمرۀ پس
 8/0 1/10 01/102 39/54 17 آزمون درک متن در گروه آزمایشنمرۀ پس

 

دهد استفاده از ابزارهای هوشمند در حل نشان می 4جدول 
ها مؤثر آزمون درک متن و درک کلمات آزمودنیمشکل خرده

 است.
)استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت  1در فرضیۀ 

های بودن دادهدلیل نرمالدرک کلمات مؤثر است( به
گروه، آمده و مقایسۀ نمرات درک کلمات در بین چهار دستبه

 5شد که نتیجۀ آن در جدول  از آزمون تحلیل واریانس استفاده
 آمده است.

 

 طرفه میانگین میزان نمرات درک کلمات برحسب نوع آزمون و گروهتحلیل واریانس یک. 6جدول 

 داربودنمعنیسطح  Fمقدار  میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات منبع تغییرات
 0/0 444/49 314/5650 3 94/16950 گروهیبین

 283/114 64 118/7314 گروهیدرون
 - 67 059/24265 جمع

 

آزمون گروه نمرات درک کلمات در بین چهار گروه )پس
آزمون گروه آزمایش، آزمون گروه کنترل، پسکنترل، پیش

داری آزمون گروه آزمایش( متفاوت است؛ زیرا سطح معنیپیش
یا  Fاست. معنادارشدن آزمون  05/0تر از آزمون آنوا کوچک

ز گوید تفاوت بین کدام جفت اتحلیل واریانس به ما نمی
ها معنادار است. برای تعیین معناداربودن تفاوت بین میانگین

استفاده شده است.  Tokyoها، در تحقیق حاضر از روش میانگین
و جزئیات معناداری تفاوت  Tokyoنتایج آزمون  5جدول 
های نمرات درک کلمات برحسب نوع آزمون و گروه را میانگین

 .دهدنشان می

 میزان نمرات درک کلمات برحسب نوع آزمون و گروه Tokyoنتایج آزمون . 7جدول 

 داریسطح معنی هاتفاوت میانگین هامقایسة گروه

 93/0 -24/7 (7/72آزمون در گروه کنترل )( با نمرۀ پیش9/69آزمون در گروه آزمایش )نمرۀ پیش

 0001/0 -6/29 (5/99آزمون در گروه آزمایش )( با نمرۀ پس9/69در گروه آزمایش )آزمون نمرۀ پیش

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ینادر اسد ،اصل یدواتگر یههان یامچی، یآخوند یروزهف

  

  71  |  1400 پاییز(، 36، )3 ةشمار، 12، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

 داریسطح معنی هاتفاوت میانگین هامقایسة گروه

 266/0 -39/9 (29/79رل )آزمون در گروه کنت( با نمرۀ پس9/69آزمون در گروه آزمایش )نمرۀ پیش

 001/0 8/26 (7/72آزمون در گروه کنترل )( با نمرۀ پیش5/99آزمون در گروه آزمایش )نمرۀ پس

 598/0 59/6 (7/72آزمون در گروه کنترل )( با نمرۀ پیش29/79آزمون در گروه کنترل )پسنمرۀ 

 001/0 21/20 (29/79آزمون در گروه کنترل )( با نمرۀ پس5/99آزمون در گروه آزمایش )نمرۀ پس
 

تر کوچک Tokyoداری آزمون ، سطح معنی6طبق نتایج جدول 
ر بهبود است؛ بنابراین استفاده از ابزارهای هوشمند د 05/0از 

 اختالالت درک کلمات مؤثر است.
)استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود  2در فرضیۀ 

های بودن دادهدلیل نرمالاختالالت درک متن مؤثر است( به
آمده و مقایسۀ نمرات درک متن در بین چهار گروه، از دستبه

 7شد که نتیجۀ آن در جدول اریانس استفاده آزمون تحلیل و
 آمده است.

 طرفة میانگین میزان نمرات درک متن برحسب نوع آزمون و گروهتحلیل واریانس یک. 8جدول 

 داربودنسطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 196/2384 3 588/7152 گروهیبین

 632/395 64 471/25320 گروهیدرون 001/0 026/6

 - 67 059/32473 جمع
 

آزمون گروه کنترل، نمرات درک متن در بین چهار گروه )پس
آزمون آزمون گروه آزمایش و پیشآزمون گروه کنترل، پسپیش

داری آزمون آنوا گروه آزمایش( متفاوت است؛ زیرا سطح معنی
یا تحلیل  Fاست. معنادارشدن آزمون  05/0تر از کوچک

ها میانگین گوید تفاوت بین کدام جفت ازواریانس به ما نمی

ها در معنادار است. برای تعیین معناداربودن تفاوت بین میانگین
 7استفاده شده است. جدول  Tokyoتحقیق حاضر، از روش 

های و جزئیات معناداری تفاوت میانگین Tokyoنتایج آزمون 
 .دهدنمرات درک متن برحسب نوع آزمون و گروه را نشان می

 میزان نمرات درک متن برحسب نوع آزمون و گروه Tokyoنتایج آزمون . 9جدول 

 یداریمعن سطح هانیانگیم تفاوت هاگروه ةسیمقا

 93/0 -3/3 (2/31) کنترل گروه در آزمونپیش نمرۀ با( 29/27) آزمایش گروه در آزمونپیش نمرۀ

 0001/0 -1/27 (39/54) آزمایش گروه در آزمونپس نمرۀ با( 29/27) آزمایش گروه در آزمونپیش نمرۀ

 266/0 -81/7 (1/35) کنترل گروه در آزمونپس نمرۀ با( 29/27) آزمایش گروه در آزمونپیش نمرۀ

 001/0 19/23 (2/31) کنترل گروه در آزمونپیش نمرۀ با( 39/54) آزمایش گروه در آزمونپس نمرۀ

 598/0 9/3 (2/31) کنترل گروه در آزمونپیش نمرۀ با( 1/35) کنترل گروه در آزمونپس نمرۀ

 001/0 29/19 (1/35) کنترل گروه در آزمونپس نمرۀ با( 39/54) آزمایش گروه در آزمونپس نمرۀ

 

تر کوچک Tokyoداری آزمون ، سطح معنی8طبق نتایج جدول 
است؛ بنابراین استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود  05/0از 

 اختالالت درک متن مؤثر است.
 گیرینتیجهبحث و 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی استفاده از ابزارهای 
هوشمند بر بهبود اختالالت خواندن و درک مطلب خواندن 

ست که استفاده از گام انجام شد. نتایج بیانگر آن اکودکان آهسته
ابزارهای هوشمند در بهبود اختالالت خواندن و درک مطلب 

گام تأثیر معنادار و مطلوبی دارد. استفاده از این ابزار کودکان آهسته
در ارتقای کیفیت آموزشی در کودکان دیرآموز سبب بهبود و 

شده است و ضمن  هاآنپیشرفت مشکالت خواندن و درک مطلب 
ریزی آموزان، باید برنامههای این دانشا و کاستیهتوجه به ویژگی

ها در یادگیری استفاده ای باشد تا از حس توجه و تمرکز آنگونهبه
آموزان دارای طورکلی دانششود و آموزش بهتر صورت گیرد. به

های مختلف نظیر سرعت پردازش، اختالل یادگیری، در زمینه
دازش دیداری، و کاستی شناختی، پرپردازش شنیداری، آگاهی واج

و بدکارکردی در درک و استدالل کالمی و انتزاعی دچار 
(. 2018ناکارآمدی و بدکارکردی هستند )کرول و همکاران، 

آمده در اختالل شناختی اشکاالت پیشبراساس رویکرد زبان
خواندن، ریشه در آگاهی واجی، شناخت هجاها و حروف، چگونگی 

تورزبان، معناشناسی و درک مطلب ترکیب صداها با یکدیگر، دس
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(. واضح است که تسلط 2015دارد )هاالهان، کافمن و پولن، 
هرچه بیشتر کارشناسان علوم تربیتی و متخصصان آموزشی بر 

کند آموزان دارای اختالل خواندن، به آنان کمک مینواقص دانش
که ابزارهای هوشمند را در بافتی چندحسی و محرک برای 

های دیداری، شنیداری و حافظه طراحی کنند. با ییافزایش توانا
آنکه استفاده از ابزارهای هوشمند و فناوری امروزه بیشتر مورد 

آموزان دارای مشکالت یادگیری و توجه است، اما برای دانش
اختالالت خواندن در داخل کشور توجه ویژه و مطالعات فراوان 

( 2019لوت و گونیلی )های گوکبوها با یافتهنیاز است. این یافته
مبنی بر تأثیر مثبت استفاده از ابزارهای فناورانه در بهبود درک 

( مبنی بر تأثیر فناوری 1397مطلب خواندن، و تحقیق فاطمی )
توان ذهنی همسو است. از نوین آموزشی در یادگیری کودکان کم

رو تدریس با استفاده از ابزارهای هوشمند و ایجاد تنوع در این
تواند عامل مهمی برای کاهش میزان ای آموزش میهروش

مشکالت یادگیری از جمله مشکالت خواندن و درک مطلب در 
 آموزان ناتوان هوشی باشد.دانش

توان به مشکالت و های این مطالعه میاز محدودیت
های احتمالی استفاده از آزمون خواندن و نارساخوانی سوگیری

-70اره کرد که ضریب هوشی آموزان دیرآموز اشدر بین دانش
را داشته باشند. عالوه بر این، با توجه به اینکه نمونۀ  85

شده، به پسران دارای اختالالت خواندن مقطع ابتدایی انتخاب
شهرستان مرند محدود شده بود، تعمیم آن به کودکان کل کشور 
و جامعۀ آماری دختران باید با احتیاط صورت گیرد. انجام این 

شود در سال طول کشید؛ بنابراین پیشنهاد می پژوهش یک
های پیگیری متعدد در فاصلۀ زمانی های بعدی از آزمونپژوهش

متفاوت بهره گرفته شود تا پایداری اثر آموزش بیشتر آشکار 
های این پژوهش، پیشنهاد بودن یافتهشود. با توجه به اثربخش

ی هوشمند در شود تا حد امکان از فناوری آموزشی و ابزارهامی
گام استفاده شود تا آموزش و آموزان آهستهآموزش دانش

 یادگیری برای این گروه از کودکان مؤثر باشد.

 منابع
 بر آموزشی ایرایانه هایبازی تأثیر(. 1398اسمعیلی گوجار، ص. )

 فصلنامۀ. آموزاندانش شناختی توانایی و اجتماعی هایمهارت
 .230-221(، 51)15، تربیتی شناسیروان

. چاپ سیزدهم. تهران: درمان اختالالت خواندن(. 1398تبریزی، م. )
 فراوران.

 هیجانی هوش بر ایرایانه هایبازی تأثیر(. 1398صالحی، م. )
 و اطالعات فناوری فصلنامۀ. اول متوسطهۀ دور آموزاندانش

 .96-79(، 3)9، تربیتی علوم در ارتباطات

ۀ مشاور(. اثربخشی 1396حمیدی، ف.، و محمدی خراسانی، ف. )
 اختالالت بر فعالبیش کودکان والدین رفتاری شناختی گروهی

، استثنایی کودکان توانمندسازی فصلنامۀ. فرزندان رفتاری
8(22 ،)5-6. 

. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و (1398دالور، ع. )
 رشد. . تهران:اجتماعی

(. سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. 1387زارعی زوارکی، ا. )
 .88-73(، 3)1، عالی آموزش فصلنامۀ

های آموزشی و پرورشی، روش فنون مهارت(. 1398شعبانی، ح. )
 . تهران: سمت.تدریس

 تهران: سمت.های آموزشی و پرورشی. مهارت (.1381شعبانی، ح. )
 آموزشی نوین فناوری عنوانبه رایانه ثیرأت بررسی(. 1397فاطمی، م. )
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Comprehension Disorders in Slow-Paced Children 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effectiveness of using information technology and smart tools to 

improve reading comprehension problems in slow-paced children. The method of this study is quasi-experimental 

and a pretest-posttest was conducted with a control group. The statistical population includes all boys with reading 

disorders in Marand medical centers, i.e., 64 children. From the target population, 34 boys with reading disorders 

were selected as the sample. The sample was randomly divided into two groups based on the Wechsler IQ test and 

the Karami Nouri and Moradi Diagnostic Reading and Dyslexia Test: an experimental group (n=17) and a control 

group (n=17). At baseline, both groups were assessed with a diagnostic reading test. The experimental group 

received treatment in intelligent classes in 12 sessions of 90 minutes within one year, while the control group 

received training only in their classrooms in the schools and did not receive any specific treatment in one of the 

centers for learning disabilities. At the end of the study, both groups were re-evaluated. The data were analyzed 

using analysis of covariance. The results show that teaching with intelligent tools improves reading and 

comprehension problems in slow-paced children. Therefore, the use of information technology can improve 

reading and comprehension disorders in slow-paced children. 
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