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استثنایی
آموزان تو
فصلنامه
_________________________________________________________
کودکانداون
ینشانگان
انمندسازبا
آهسته گام
دانش
تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن

تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن دانش-
آموزان آهستهگام با نشانگان داون
علی صادقی سیاح
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چكیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن دانشآموزان آهستهگام
با نشانگان داون با استفاده از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور انجام شد .روش :روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی از نوع
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری تمام دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون شهرستان همدان بودند که در سال
تحصیلی  5966 -65مشغول به تحصیل بودند .نمونه شامل  02نفر دانشآموز آهستهگام با نشانگان داون بود که بهصورت در دسترس
انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 52نفر) و کنترل ( 52نفر) تقسیم شدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات موردنیاز ،از دو آزمون
جداگانه پیشرفت تحصیلی خواندن (پیشآزمون و پسآزمون) محقق ساخته استفاده شد .به گروه آزمایش در  56جلسه  92دقیقهای ،متون
خواندن کاربردی آموزش داده شد و گروه کنترل تحت چنین آموزشی قرار نگرفت .دادههای بهدستآمده از طریق انجام آزمون تحلیل
کوواریانس با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  05مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش متون خواندن
کاربردی با رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون تأثیر
معناداری دارد ( )p<2/225و تأثیر آن بر سرعت خواندن نسبت بهدقت خواندن و درک مطلب بیشتر است ( .)p<2/225نتیجهگیری :با
توجه به نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر میتوان اینگونه قضاوت کرد که متون خواندن کاربردی ،برنامه درسی مناسبی برای بهبود
عملکرد خواندن در دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون است و میتوان در مدارس استثنایی و مراکز توانبخشی از آن بهره برد.

کلیدواژهها :خواندن کاربردی ،دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون ،درک مطلب خواندن ،دقت خواندن و سرعت خواندن
مقدمه
در راهنمای آماری و تشخیصی اختاللهای روانی ویرایش
پنجم ،آهستهگامی چنین تعریفشده است :آهستهگامی (اختالل
تحولی هوشی) ،اختالل فرایند رشدی است که بهواسطه نقص در
کارکرد ذهنی و هم در رفتار سازشی در حوزههای مفهومی ،اجتماعی
و عملیاتی تعریف میشود .کودکان آهستهگام ،گروهی از کودکان
هستند که به علت عالئمی مانند مهارتهای شناختی و رفتارهای
سازگارانهی ضعیف در طبقهی اختالالت عصبی رشدی قرار دارند
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)0259 ،6کودکان آهستهگام با توجه به
محدودیتهای ویژه آنها ،نسبت به کودکان عادی ،رفتارهای

سازش نایافته بیشتری از خود بروز میدهند ،آنان به سبب
محدودیتهای گوناگون که غالباً از محدودیتهای شناختی و
انطباقی آنها ناشی میشود ،با شکستهای متعددی روبهرو
میشوند و پیامد همه اینها کاهش سالمت روان و کیفیت زندگی
در آنهاست (قاسمزاده و نقدی .)5965 ،در میان کودکان و نوجوانان
آهستهگام ،افراد با نشانگان داون از جایگاه ویژهای برخوردارند.
کودکان و دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون دارای
مجموعهای از ویژگیها و صفات رفتاری هستند که قابل توصیف
است .دامنه توجه و تمرکز این کودکان بسیار محدود است .این
کودکان در انعکاس و بیان روشن و واضح افکار و اندیشهی خود به

 .5دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران؛
 . 0دکتری روانشنناسنی و آموزش کودکان اسنتثنایی ،اسنتاد ممتاز گروه روانشنناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران )نویسنده مسئول .ایمیل:
(afrooz@ut.ac.ir
 .9دکتری روانشناسی ،دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 . 4دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ ارسال مقاله 5965/5/05:تاریخ پذیرش مقاله5965/1/51:
)5. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V
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دیگران دچار اشکال هستند .همچنین نمیتوانند در برابر شرایط و
موقعیتهای خاص رفتار و عکسالعمل مناسبی از خود نشان دهند.
کودکان آهستهگام با نشانگان داون در مقابل مشکالت ،نارساییها
و ناکامیها بسیار کمظرفیت هستند و دیر میآموزند و زود فراموش
میکنند .این کودکان نارساییهایی در زبان بیانی و گفتاری خود و
همچنین نارساییهایی در ساختار شنوایی خود دارند .شناخت فنوتیپ
رفتاری خاص این کودکان جهت طراحی مداخالت درمانی و
آموزشی مناسب و سودمند برای آنان از اهمیت ویژهای برخوردار
است (افروز.)5962 ،
نظریههای جدید آموزش ضمن تأکید بر تفاوتهای فردی،
معتقدند که باید فراگیران را به فعالیت واداشت و از این طریق هم
باعث ایجاد نگرش ،انگیزه و باور مثبت و هم باعث بهبود عملکرد
تحصیلی آنان شد (کاراهوکا ،کاراهوکا ،کارغلو ،گولوقلو و آرفغلو،5
 .)0252نظامهای آموزشی همواره به دنبال بهبود خود هستند و
مهمترین عامل موفقیت هر نظام آموزشی ،میزان عملکرد تحصیلی
فراگیران آن است (اسارتا و اشمیت .)0251 ،0عملکرد تحصیلی به
معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی است که
برای آن طرحریزی و برنامهریزیشده است (آدیمی0250 ،9؛ کرک،
گاالگر و کولمن .)0256 ،4مهمترین نشانه موفقیت نظام آموزشی در
رسیدن به اهداف ،شیوه عملکرد تحصیلی فراگیران آن است .فراگیر
با عملکرد تحصیلی مناسب مورد تائید و پذیرش همساالن ،معلمان
و والدین قرار میگیرد و عزتنفس و احساس کفایت و لیاقت او
بیشتر میشود ،در مقابل فرد با عملکرد تحصیلی نامناسب و ضعیف
به توانایی و کفایت خود شک میکند و احساس بیکفایتی ،بیلیاقتی
و حقارت میکند و از ادامه تحصیل و یادگیری بازمیماند (فان و
نگو .)0254 ،6عملکرد تحصیلی بر جنبههای مهمی از زندگی افراد
مثل ارتقاء به مقاطع تحصیلی باالتر ،کسب شغل بهتر ،جایگاه
اجتماعی مناسبتر ،رضایت خاطر بیشتر و غیره تأثیر میگذارد
(برین ،گاال ،وود ،کیم هار و چیو دیوید .)0254 ،5یکی از انتزاعی-
ترین و پیچیدهترین مؤلفههای عملکرد تحصیلی عملکرد خواندن
است .آموزش خواندن در تقویت مهارتهای اساسی از قبیل غنی کردن
خزانهی واژگان ،احساسات و افکار ،توسعه مهارتهای خواندن ،درک و
فهم معنادار از متون نوشتاری ،تفسیر کردن متون نوشتاری ،سرعت
خواندن ،عادت خواندن و خواندن برای کسب لذت به دانشآموزان
کمک میکند (بلوت .)0256 ،1ازجمله دالیلی که میتوان برای عدم
موفقیت دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون در خواندن ذکر نمود،
یکی مشکل مربوط به طبیعت خاص عمل خواندن است که بهطور

غیرملموس و نمادی انجام میگیرد؛ دوم ،بیصبری و عجله نظام
آموزشی مدرسه است .بدینصورت که قبل از ارائه و تقویت مهارتهای
پیشنیاز (در دوره آمادگی) ،آموزش خواندن را شروع میکند؛ سوم ،کمی
و قلّت اطالعات توصیفی پیرامون آهستهگامی و فرایند خواندن و کاربرد
روشهای مختلف در آموختن خواندن است؛ چهارم ،ضعف در تهیه و
ارائه مواد خواندنی کاربردی برای کودکان و دانشآموزان آهستهگام
است (افروز .)5969 ،آموزش خواندن میبایست در کودکان آهستهگام
با نشانگان داون  1تا  55سال ادامه پیدا کند و پشتیبانی الزم جهت
کمک به آنها صورت پذیرد .ممکن است این کودکان برای
پیشرفت درزمینهی خواندن به فعالیتهای اضافی نیاز داشته باشند.
خیلی از کودکان از برنامههای آموزشی ساختارمند بهره میبرند و
این برنامهها میتوانند هم بهصورت انفرادی و هم بهصورت گروهی
آموزش داده شوند (برد ،بیدمن و بکلی.)0250 ،8
تهینه برنامههای درسی متناسب با تواناییهای ذهننی و
جسنمی گروههای مختلف کودکان و دانشآموزان اسنتثنایی کنه
بتوانند اینن افنراد را بنرای ینک زنندگی مسنتقل آمناده سنازد،
بسنیار ضروری است .یافتههای مختلف حناکی از اینن اسنت کنه
دسننتیابی دانشآموزان بننا نیازهننای ویننژه بهخصوص
دانشآموزان آهستهگام بنه اشنتغال و زنندگی مسنتقل مستلزم
برخورداری آنان از برنامه درسی کاربردی اسنت (بننناک.)0225 ،6
همچنین والدین و معلمان معتقدند کنه برنامنه درسنی کاربردی با
زندگی دانشآموزان آهستهگام ارتبناط بسیار باالیی دارد و
مهارتهای ضروری بنرای زنندگی در جامعه را به آنها میآموزد
(فنورمن.)0226 ،52
بنابراین نحوهی تهیه و تنظیم کتاب درسی و روش تدریس
معلم در تقویت دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن به دانشآموزان،
فوقالعاده مهم و تعیینکننده است .تهیه مواد خواندن کاربردی برای
دانش آموزان آهستهگام که درزمینهی تفکر انتزاعی با مشکل جدی
مواجه هستند و توجه به ویژگیهای شناختی و فرایند یادگیری
ایشان در تدریس ،اساسیترین گام در آموزش و توسعهی مهارت
خواندن است (افروز .)5969 ،مهارتهای خواندن کاربردی شامل
تشخیص و خواندن برچسبها و آرمهای محیطزیست ،شناختن و
خواندن ایام هفته ،ماهها و سالهای مهم ،استفاده از دفترچه
راهنمای تلفن ،استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطالعات،
خواندن یک بروشور برای پیدا کردن اطالعات خواندن کلمات پول،
خواندن رسید خرید ،خواندن یک منو ،خواندن فرمهای درخواست
(دپارتمان آموزش و پرورش .)0228 ،55در تحقیقی معلمان دورهی
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استثنایی
گامیبا کودکان
انمندساز
فصلنامه
_________________________________________________________
نشانگان داون
آموزانتوآهسته
دانش
تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن

متوسطه گزارش دادند ،برنامهی درسی که برای دانشآموزان
آهستهگام آموزش پذیر ارائه میشود ،شامل  %09/8برنامهی آموزش
ویژه %56 ،برنامهی درسی کاربردی و  %56/9برنامه آموزش
عمومی است (بوک و جوشی .)0250 ،5در تحقیقی دو روش آموزش
کل خوانی کلمه (ببین و بگو) و جزء خوانی (تجزیهوتحلیل کلمه)،
برای یادگیری خواندن در کودکان با نشانگان داون مورد مقایسه
قرار دادند .نتایج نشان داد آزمودنیهای هر دو گروه پیشرفت فراوانی
در خواندن کلمههای آموزشدیده نشان دادند ولی فقط آزمودنیهای
گروه جزء خوانی قادر به تعمیم این مهارتها شدند و پیشرفت زیادی
را در کلمات آموزش ندیده نشان دادند (کریستینا ،هلوم ،کارول،
نسیر و اسنولینگ .)0228 ،0در یک پژوهش مقایسهای ،مهارتهای
خواندن افراد با نشانگان داون در حال تحصیل در کالس اول با
مهارتهای خواندن دانشآموزان عادی کالس اولی مورد بررسی
قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،افراد با نشانگان داون در مهارتهای
درک شنیداری مربوط به خواندن پیشرفت کمتری از دانشآموزان
عادی داشتند و مقایسه پروفایل دو گروه نشان داد ،سطح درک
خواندن از روی درک شنیداری در هر گروه قابل پیشبینی است.
درنتیجه ،گرچه دانشآموزان با نشانگان داون نمیتوانند تواناییهای
خواندن دانشآموزان عادی را نشان دهند ،اما تأثیر درک شنیداری
بر مهارت خواندن آنها قابلانکار نیست (راش و لوارتو.)0226 ،9
تاملینسون ،بریمی ژین و نارویز )0228( 4طی مطالعهای بر روی
دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری ،اثربخشی برنامه آموزش
انفرادی خواندن بر یادگیری خواندن این دانشآموزان را اثبات
کردند .طی پژوهشی دربارهی میزان رضایتمندی والدین به آموزش
از طریق برنامه آموزش انفرادی %82 ،والدین با اجرای برنامه
آموزش انفرادی موافق و فعالیتهای اعضای گروه را موجب افزایش
خالقیت و یادگیری فرزندشان دانستند (وسیلیکی ،ماریتا و النی،6
.)0255
برنامه درسی کاربردی مبتنی بر ابعاد مختلف مهارت زندگی از
قبیل مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای زندگی روزمره و مهارتهای
کاری است .در برنامه درسنی کاربردی نیازهنای ویژه هنر دانشآموز
مشخص میشود و برنامه درسی هر دانشآموز بنر اسناس آن نیازها
طراحی میشود .این برنامه نهتنها نیازهای فعلنی بلکه نیازهای آینده
دانشآموز را نیز منورد مالحظنه قنرار میدهد (فورمن .)0226 ،مواد
خواندن کاربردی بهویژه برای دانشآموزان با نشانگان داون که
درزمینهی تفکر انتزاعی با مشکل جدی مواجه هستند و همچنین با
توجه به اینکه رابطه خیلی نزدیک بین خواندن ضعیف و مشکالت
زبان شفاهی وجود دارد (کاتس و کمهی )0226 ،5از اساسیترین گام

در آموزش و توسعهی مهارت خواندن است .چون خواندن ابزار
قدرتمندی برای رشد و پیشرفت زبان بیانی و گفتار افراد با سندرم
داون و بهبود رشد شناختی آنها است .نتیجه همهی اینها ،افزایش
ارتباطات اجتماعی و رسیدن به استقالل بیشتر برای افراد با نشانگان
داون است (برد و بکلی.)0225 ،1
در صورت عدم اجرای برنامههای آموزشی کاربردی متناسب با
تواناییها ،نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان با نیازهای ویژه،
عالوه بر اینکه یادگیری آموزشگاهی بهطور مطلوب صورت نخواهد
گرفت ،پیامدهایی نظیر؛ متحمل شدن هزینههای زیاد بدون کسب
نتیجه رضایتبخش ،سپری شدن دوران طالیی یادگیری دانش-
آموزان ،کاهش انگیزهی معلم ،دانشآموز و والدین به علت یادگیری
کمتر از حد انتظار را نیز به همراه خواهد داشت .طی پژوهشی که
افروز و همکارانش انجام دادند ،بیش از  %62بزهکاران ،افرادی هستند
که به علت مشکالت یادگیری و عدم اجرای برنامهی آموزشی
مناسب ،ترک تحصیلکردهاند (افروز .)5962 ،با توجه به ضعف
برنامههای آموزشی خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام با
نشانگان داون و محدود بودن پژوهش در این زمینه و همچنین
ضرورت انجام پژوهشهای زیاد درزمینهی اثربخشی آموزش برنامه
درسی کاربردی و اطالعرسانی جامع دربارهی نتایج آن ،پژوهش
حاضر با هدف ارزیابی تأثیر خواندن کاربردی را بر دقت ،سرعت و
درک مطلب خواندن دانشآموزان آهستهگام با نشانگان داون با
استفاده از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور انجام شد.
روش:
پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون
و گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش-
آموزان آهستهگام با نشانگان داون پایههای دوم و سوم ابتدایی
مدارس استثنایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 5966 – 65
بودند .نمونه آماری این پژوهش ،شامل  02دانشآموز آهستهگام با
نشانگان داون پایههای دوم و سوم ابتدایی مدارس استثنایی
شهرستان همدان در سال تحصیلی  5966 - 65بود .به علت محدود
بودن حجم جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شد.
مالکهای ورود به پژوهش شامل  )5عدم وجود مشکالت و
اختالالت همراه  )0رضایت والدین برای شرکت فرزندانشان در
پژوهش بود .مالکهای خروج از پژوهش شامل )5 :داشتن سه
سال متوالی تکرار پایه  )0عدم شرکت کامل در جلسات آموزشی )9
عدم همکاری فعال والدین در طول اجرای برنامه آموزشی بود.

1. Bouck & Joshi
2. Kristina, Hulme, Carroll, Nasir & Snowling
3. Roch & Levorato
4. Tomlinson, Brimijoin & Narvaez
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بعد از مشخص شدن گروه موردمطالعه ( 02دانشآموز با
نشانگان داون) ،از دانشآموزان گروه نمونه که به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش ( 52نفر) و گروه کنترل ( 52نفر) قرارگرفته
بودند ،پیشآزمون گرفته شد و سپس دانشآموزان گروه آزمایش
توسط معلمان متخصص که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و
فوقلیسانس کودکان استثنایی بوده و آموزشهای الزم را در رابطه
با نحوه آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد برنامه آموزش
انفرادی خانواده محور دیده بودند به مدت پنج هفته ،هر هفته 9
جلسه  92دقیقهای بهصورت انفرادی و در مدرسه (ساعات کالسی)

تحت آموزش قرار گرفتند .محتوای آموزشی (متون خواندن
کاربردی) با استفاده از نیازسنجی از والدین و معلمان دانشآموزان
آهستهگام والدین طراحیشده بود .والدین گروه آزمایش نیز در دو
جلسه آموزشهای الزم را جهت کار با فرزندشان دریافت کردند.
سپس بر اساس مراحل اجرای برنامه آموزش انفرادی که از ششمین
ویراست کتاب کودکان استثنایی نوشتهی هاالهان ،کافمن و پولن5
( )0256اقتباسشده است آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد
برنامه آموزش انفرادی اجرا شد .خالصهی مراحل اجرای برنامه
آموزش انفرادی به شرح زیر است:

جدول  .1مراحل اجرای برنامه آموزش انفرادی
مراحل
 -5مرحلهی پیش از ارجاع

فعالیتها انجامگرفته
 مراجعه به آموزشگاه موردمطالعه و تشکیل جلسه با مدیر و کادر آموزشی و ارائه توضیحات الزم دربارهیموضوع موردمطالعه ،اهمیت آن و همچنین ضرورت همکاری کادر آموزشگاه جهت کسب نتایج مطلوب.
 تشکیل گروه برنامه آموزش انفرادی ،مشتمل بر آموزگار دانشآموز ،مدیر ،مشاور ،مربی بهداشت ،مربیپرورشی و والدین دانشآموز و برنامهریزی برای جلسات بعدی گروه.

 -0مرحلهی ارزیابی

 ارزیابی جامع دانشآموزان معرفیشده توسط گروه برنامه آموزش انفرادی ،ازجمله؛ آزمون خواندن ،آزمونعملکرد تحصیلی خواندن (پیشآزمون) ،بررسی پروندهی دانشآموزان و کسب اطالعات الزم از والدین و آموزگاران
مربوطه و ارزیابی میزان شنوایی ،بینایی و وضعیت جسمانی و اجتماعی آنها.
 تشکیل جلسهی تدوین و نگارش برنامه آموزش انفرادی توسط تمامی اعضای گروه بر اساس ارزیابیهایبهعملآمده و تعیین سطح فعلی عملکرد ،اهداف آموزشی ،سازگاری و انطباقها ،خدمات ویژه

 -9مرحلهی آموزشی

 اجرای برنامهی آموزشی :برنامهی آموزشی بر اساس برنامه آموزش انفرادی خانواده محور تدوینشده،هفتهای  9جلسهی  92دقیقهای و به مدت متوسط  5/6ماه اجرا میشود.
 سنجش میزان پیشرفت دانشآموز :پس از آموزش ،آزمون عملکرد تحصیلی خواندن (پسآزمون) به عملآمد.

برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفادهشده است:
آزمون پیشرفت تحصیلی خواندن :جهت ارزیابی مهارت
خواندن دانشآموزان موردمطالعه ،از آزمون پیشرفت تحصیلی
خواندن 0محقق ساخته استفاده شد .برای تهیهی این آزمون ،فراوانی
کلمههای بکار برده شده در محتوای کتاب «بخوانیم» پایههای دوم
و سوم ابتدایی آهستهگام ،استخراج گردید .سپس از بین این کلمهها،
کلمههایی که فراوانی بیشتری داشتند انتخاب و در مرحله بعد این
کلمهها در قالب دو متن داستانی  502کلمهای بههمپیوسته ساده و
قابلفهم سازماندهی شد .در پایان هر متن پنج سؤال درک مطلب
که نشانگر میزان درک دانشآموزان از آن متن بود قرار گرفت.
بدینصورت دو متن خواندن به همراه پنج سؤال تهیه شد .هدف از
این آزمون ،بررسی سطح خواندن آزمودنی ازلحاظ دقت ،سرعت و
میزان درک مطلب ،تحلیل خطاهای خواندن و همچنین کشف نقاط

قوت و ضعف وی است .برای ارزیابی دقت خواندن ،تعداد خطاهایی
که دانشآموزان در زمینههای جانشینی (جانشینی یک کلمه یا حرف
بهجای کلمه یا حرف دیگر) ،امتناع (مکث زیاد قبل از خواندن کلمه
موردنظر) ،تلفظ اشتباه ،افزودن کلمه یا حرف یا هجا ،حذف کلمه،
حرف یا هجا ،بازگویی اصالحی و جابجایی (عسک بهجای عکس)
وجود داشت ،محاسبه شد و به این صورت نمره دقت خواندن کسب
گردید .برای ارزیابی سرعت خواندن ،از تعداد کلمات خواندهشده بر
اساس زمان برحسب دقیقه استفاده شد و همچنین نمره درک مطلب
بر اساس تعداد پاسخهای صحیح به سؤالهای درک مطلب کسب
میشد.
با توجه به اینکه این آزمون از نوع آزمونهای وابسته به مالک
است ،برای تعیین روایی آن ،از روایی محتوایی استفاده شد .برای این
منظور ،از  5نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان تعلیم و تربیت آزمون

1. Hallahan, Kauffman & Pullen

2. Reading academic achievement test
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استثنایی
گامیبا کودکان
انمندساز
فصلنامه
_________________________________________________________
نشانگان داون
آموزانتوآهسته
دانش
تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن

دادههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (میانگین) و آمار
استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری) توسط نرمافزار
 SPSSبا سطح معناداری ( )p<2/26مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

را با توجه به میزان دقتی که هدفهای آموزشی و محتوای موردنظر
را میسنجید ،درجهبندی و میزان مطابقت آن را با هدفی که از آن
استخراج شده بود ،تعیین کرده و روایی محتوایی آزمونها را تأیید
نمودند .برای تعیین پایایی آزمون ،از روش درصد توافق استفاده شد.
برای این منظور ،رسیدن به حد تسلط را برای آزمون مشخص کرده
سپس دو فرم موازی از این آزمون را بر روی گروهی ( 02نفر) از
دانشآموزان همان پایهها ،اجرا شد و سپس درصد دانشآموزانی را
که در هر دو آزمون به حد تسلط رسیدند و یا نرسیدند ،مشخص شد.
نتایج نشان داد درصد دانشآموزانی که در درک مطلب ،دقت و
سرعت خواندن هر دو آزمون به حد تسلط رسیده یا نرسیدهاند به
ترتیب  %80 ،%65و  %85بود یا به عبارتی ضریب پایایی درک مطلب،
دقت و سرعت خواندن و کل آزمون به ترتیب  2/85 ،2/80 ،2/65و
 2/85به دست آمد.

یافتهها:
در پژوهش حاضر  02دانشآموز آهستهگام دبستانی با نشانگان
داون ( 52نفر گروه آزمایش 52 .نفر گروه کنترل) شرکت داشتند.
میانگین سن گروه آزمایش  50/4سال و میانگین سن گروه کنترل
 50/0سال 42 ،درصد گروه نمونه دختر و  52درصد پسر و همچنین
 42درصد پایه دوم و  52درصد پایه سوم بودند.
جهنت اسنننتفناده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای
تحلیل دادهها ،پیشفرضهای الزم و ضنروری این آزمون به شرح
زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:

جدول شماره  .2همگنی ماتریسهای کوواریانس با استفاده از آزمون ام .باکس
مقدار آزمون

آماره F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

مقدار معناداری

4/604

2/51

5

0941/410

2/514

با توجه به جدول شنماره  ،0سطح معناداری بهدستآمده از
آماره  Fبزرگتر از  2/26اسنننت که نشنننان میدهد ماتریسهای
کوواریانس با یکدیگر برابر هستند.

جدول شماره  .3برابری واریانسهای خطا با استفاده از آزمون لون
متغیرهای وابسته

آماره F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

مقدار معناداری

دقت خواندن
سرعت خواندن

2/225
2/251
2/16

5
5
5

58
58
58

2/618
2/861
2/968

درک مطلب خواندن

واریانسهای خطا در هر سننه متغیر برابر هسننتند .بنابراین هر سننه
شرط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تائید قرار میگیرد.

با توجه به جدول شنماره  ،9سطوح معناداری بهدستآمده از
آزمون لون برای هر سه متغیر وابسته (سرعت ،دقت و درک مطلب
خوانندن) بزرگتر از  2/26میبنناشنننننند ،لننذا میتوان گفنت کننه

جدول شماره  .4آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای چند متغیره

مقدار آزمون

آماره F

درجه آزادی

خطای
درجه آزادی

مقدار معناداری

اندازه اثر آزمونها

آزمون اثر پیالیی
آزمون الندای ویلکز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین ریشه روی

2/8
2/0
9/66
9/66

51/060
51/060
51/060
51/060

9
9
9
9

59
59
59
59

2/225
2/225
2/225
2/225

2/8
2/8
2/8
2/8

با توجه به جدول شماره  ،4سطوح معنا داری بهدستآمده از
هر چهار آزمون چند متغیری کمتر از  2/26میباشند که نشان از
تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی با استفاده از رویکرد برنامه

آموزش انفرادی خانواده محور بر مدل دارد .همچنین از آنجا که
اندازه اثر هر چهار آزمون یکسان است ،لذا بررسی پیششرط فوق
با استفاده از هرکدام از آزمونها تفاوت چندانی ندارد و بنابراین متغیر
مستقل بر مدل اثرگذار میباشد.
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جدول شماره  .5نتایج تفكیكی تحلیل کوواریانس چند متغیری
متغیر مستقل

متغیرهای وابسته

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آموزش متون
خواندن کاربردی

دقت خواندن
سرعت خواندن

55/846
020/160

5
5

55/846
020/160

آماره
F
56/205
90/586

2/225
2/225

درک مطلب خواندن

58/920

5

58/920

51/884

2/225

با توجه به جدول شنماره  ،6سطوح معناداری بهدستآمده از
تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته کمتر از  2/26میباشند ،لذا
با احتمال  %6خطا تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی با اسننتفاده
از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بر سننرعت ،دقت و
درک مطلب خواندن در دانشآموزان آهستهگام دبستانی با نشانگان
داون مؤثر است .همچنین مقادیر اندازه اثر متغیرهای وابسته نشان
میدهند که آموزش متون خواندن کاربردی با اسنننتفاده از رویکرد
برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بیشنننتر بر سنننرعت خواندن
دانشآموزان تأثیر داشته است و بعدازآن به ترتیب متغیرهای دقت
خواندن و درک مطلب خواندن قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی خواندن کاربردی
بر سرعت ،دقت و درک مطلب خواندن در دانشآموزان پایههای
دوم و سوم آهستهگام با نشانگان داون با رویکرد برنامه آموزش
انفرادی خانواده محور انجام گرفت.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای بوک و جوشی ( ،)0250فان و
نگو ( ،)0254برد و همکاران ( ،)0250کاراهوکا و همکاران (،)0252
برین و همکاران ( ،)0254وسیلیکی و همکاران ( ،)0255کریستینا
و همکاران ( ،)0228افروز ( ،)5969فورمن ( ،)0226راش و همکاران
( )0226و تاملینسون و همکاران ( )0228همسو میباشد.
برای افزایش دقت خواندن دانشآموزان آهستهگام با
نشانگان داون باید آنها را ازنظر روانی ،اجتماعی و جسمانی
برانگیخته کرده تا انگیزه و آمادگی الزم را برای یادگیری داشته
باشند .یکی از روشهایی که این امر را موجب میشود ارتباط دادن
مواد آموزشی با دنیای واقعی و همچنین آموزش مبتنی بر محله
است .اکثر متخصصان موافقاند که ارتباط با دنیای واقعنی باید شرط
الزم همه آموزشها باشد .در واقع تمرکز اصلی برنامه درسی
کاربردی باید کمنک بنه دانشآموز بنرای رشد مهارتهای الزم
جهت حضور در محیطهای واقعنی و برآوردن نیازهای روزمره
زندگیاش باشد .برنامه درسی کاربردی که شامل مهارتهای
زنندگی مستقل ،مهارتهای اوقات فراغت و تفریح ،مهارتهای

مقدار
معناداری

اندازه
اثر
2/666
2/580
2/644

اجتماعی ،مهارتهای خریند کنردن ،آمنادگی کناری ،مهارتهای
شغلی و مشنارکت اجتمناعی اسنت ،از طرینق ارائه محتوای درسی
متناسب با سن در محیطهای واقعنی ،دانشآموزان آهستهگام را
برای زنندگی مسنتقل در بزرگسالی آماده میسازد .نکته دیگر راجع
به ارتباط برنامههای آموزشی دانشآموزان آهستهگام با دنیای
واقعنی اینن اسنت کنه معلمنان و مربیان باید از مواد درسی و
فعالیتهای آموزشنی متناسنب با سن تقویمی کودک اسنتفاده
کننند .یعننی صرفنظر از سن ذهنی دانشآموزان آهستهگام ،بایند
از همنان مواد درسی و فعالیتهای آموزشنی کنه بنرای همسناالن
عادیشان اجنرا میگردد ،بنرای اینن دانشآموزان نینز استفاده
شود .فعالیتهای آموزشننی باینند مشننتمل بننر مهارتهایی باشد
که برای دانشآموزان مفیند باشنند و بهجای مواد و وسایل آموزشی
شبیهسازیشده و غیرواقعنی باید از مواد و وسایل آموزشی واقعی
استفاده کنرد (همتی علمدارلو .)5960 ،از طرف دیگر تحقیقات نشان
داده است اگر آموزش محتوا درسی از جز به کل (روش تحلیلی)
صورت گیرد ،آگاهی واجی این دانشآموزان افزایش پیداکرده و در
خواندن واژههای ناآشنا و غیرملموس دچار مشکل نمیشوند.
کودکان با نشانگان داون در مهارتهای حافظه شنیداری که در
کسب آگاهی آواشناختی مهم میباشند ،ضعیف هستند (کریستینا و
همکاران .)0228 ،کاپلز و آیاکنو ( )0222در تحقیقی دو روش
آموزش کل خوانی کلمه (ببین و بگو) و جزء خوانی (تجزیهوتحلیل
کلمه) ،برای یادگیری خواندن در کودکان با نشانگان داون مورد
مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد آزمودنیهای هردو گروه پیشرفت
قابلمالحظهای در خواندن کلمههای آموزشدیده نشان دادند ولی
فقط آزمودنیهای گروه جزءخوانی قادر به تعمیم این مهارتها شدند
و پیشرفت فراوانی را در کلمات آموزش ندیده نشان دادند؛ بنابراین
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از برنامه آموزشی کاربردی
استفادهشده است و همچنین روش آموزش متون خواندن کاربردی
ترکیبی (تحلیلی و کل خوانی) بوده است ،پس از مداخله افزایش
دقت خواندن در گروه آزمایش را میتوان توجیه کرد.
در تبیین دیگر در زمینهی سرعت خواندن میتوان اشاره
کرد که بهبود سرعت خواندن تا حدود زیادی به شناسایی واجها،
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تشخیص کلمه و کلخوانی دانشآموزان مرتبط میباشد .تحقیقات
نشان داده است سرعت خواندن پس از کسب مهارت کافی در
خواندن (افزایش دقت در خواندن) یعنی پس از یادگیری گشتالتی
(روش کل خوانی واژهها) افزایش مییابد (پرکینز .)5684 ،5بهبود
سرعت خواندن تا حدود زیادی به شناسایی واجها ،تشخیص کلمه
و کلخوانی دانشآموزان مرتبط میباشد .کودکان آهستهگام جزءنگر
هستند و در یادگیری گشتالتی ضعیف عمل میکنند (افروز)5986 ،؛
بنابراین به خاطر توجه و تمرکز زیاد به اجزای کلمه بهجای شکل
کلی کلمه ،سرعت خواندن در آنها پایین میباشد .در پژوهش حاضر
نیز تأکید بیشتر بر روش آموزش کل خوانی محتوای کاربردی در
موقعیتهای واقعی و شبه واقعی بود و نتایج هم نشان داد عالوه بر
افزایش دقت خواندن ،سرعت خواندن دانشآموزان آهستهگام
دبستانی با نشانگان داون نیز افزایش پیدا کرد.
در تبیین دیگر در رابطه با درک مطلب توجه به چند نکته
ضروری است .ابتدا اینکه توانایی تشخیص واژهها برای تسلط بر
متن چاپی مهم و حیاتی است و چنانچه دانشآموز بتواند بهراحتی
کلمات را تشخیص دهد در این صورت قادر خواهد بود بر معنی
متمرکز شود (شیرازی و نیلیپور .)5962 ،پیش از انجام مداخله،
آزمودنی قسمت اعظم تالش خود را صرف تشخیص کلمهها می-
نمود درنتیجه ظرفیت پردازشگری بسیار کمی برای درک مطلب
باقی میماند؛ اما پس از انجام مداخله با توجه به اینکه مداخله
انجامشده در این پژوهش موجب افزایش دقت و صحت خواندن
گروه آزمایش گردید ،دور از انتظار نبود که به دنبال افزایش توانایی
دانشآموزان در تشخیص کلمات ،توانایی درک مطلب آنها نیز
افزایش یابد.
با توجه به اینکه کودکان آهستهگام از لحاظ کنش عمومی
هوش بهطور معنادار پایینتر از میانگین هستند؛ بنابراین در عملکرد
تحصیلی آنها بهویژه در زمینهی خواندن به دلیل ویژگی خاص
انتزاعی بودن آن ،با مشکالت بیشتری روبرو هستند .ازنظر رشد
شناختی هرگز به سطح انتزاعی نمیرسند .لذا در آموزش آنها می-
بایست بر روشهای تدریس عینی و ملموس و استفاده از ابزار و
وسایل تکیه شود.
به نظر میرسد هرقدر آموزشهای دریافت شده گذشته فرد
بیشتر در راستای زمینههای موجود در محیط زندگی طبیعی او باشد،
احتمال موفقیت اجتماعی و شغلی وی نیز در بزرگسالی
تضمینشدهتر خواهد بود .این موضوع در ارتباط با افراد آهستهگام
از حساسیت بیشتری برخوردار بوده است چون این گروه از افراد با
داشتن ناتوانیهای زیاد ،وقتی اجتماع مدرسه را ترک میکنند ،به
دلیل کمبود سامانههای تأمینکننده خدمات موردنیاز شغلی با نبود
آموزشهای ویژه ضروری مرتبط روبرو میشوند .افزون بر این،

ناآگاهی افراد آهستهگام و والدین آنها از منابع و مراکز حمایتی
موجب احساس اضطراب و تشویش شده و کیفیت زندگی آنها را
پایین میآورد (شیرزاد و شغلی کناری .)5986 ،به همین دلیل باید
مهارتهایی را که برای توانایی مستقل در حیطههای حرفهای،
اوقات فراغت ،خانه ،مدرسه و جامعه برای دانشآموزان آهستهگام
ضروری هستند ،شناسایی شود و با استفاده از ترکیبی از روشهای
گوناگون و با تأکید بر استفاده از مهارتها در محیطهای واقعی
آموزش داده شوند.
بهطورکلی ،پژوهشها نشان میدهد ،آموزش خواندن به افراد
با نشانگان داون باعث بهبود و رشد زبان بیانی و گفتار آنها و
درنتیجه افزایش ارتباطات اجتماعی و کسب مهارتهای زندگی
شغلی و اجتماعی و استقالل فردی این افراد میشود .دانشآموزان
آهستهگام صرفنظر از علل و سطح کمتوانی ذهنیشان ،نیازمنند
آموزشی هستند کنه آنها را بنرای زنندگی مستقل آمناده کنند.
بندین منظنور طراحنی برنامههای آموزشنی جهنت افنزایش
تواننایی آنها بنرای کارکرد مستقلتر در زندگی روزمره بسیار
ضروری است.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به تعداد محدود دانش-
آموزان گروه نمونه ،سواد پایین والدین و عدم آگاهی معلمان از
برنامه آموزش انفرادی اشاره کرد؛ بنابراین در تعمیم نتایج باید
جوانب احتیاط را رعایت نمود .پیشنهاد میشود از یافتههای این
پژوهش در مدارس استثنایی و مراکز توانبخشی کودکان آهستهگام
با نشانگان داون ،استفاده شود و همچنین جهت کاربردی کردن
محتوای آموزشی دانشآموزان آهستهگام ،برنامههای درسی آنها
مورد بازنگری قرار گیرد.
تشكر و قدردانی
از مسئولین آموزشوپرورش استثنایی استان همدان و همچنین
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The effectiveness of Teaching Functional reading texts on Accuracy, speed and
comprehension of slow paced students with Down syndrome reading
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Abstract

Aim: The purpose of this study was to evaluating the effectiveness of Instruction Functional
reading texts on Accuracy, speed and reading comprehension of slow paced students with
Down syndrome by using Family-based Individualized Education Program approach.
Methods: The method of the research is semi-experimental and has taken advantages of pretest, post-test, and controlled group. The population of the study consisted of all slow-paced
students with Down syndrome of Hamedan City in the academic year 0256-0255. The sample
size of the study included 02 slow-paced students with Down syndrome selected as participants
via the convenience sampling technique and then were divided into two experimental (52) and
control (52) groups. The research instruments were the researcher-made reading tests. The
experimental group was trained by 56 half-hour sessions of Functional reading texts, while the
control group received no training. To analyze the data, SPSS-05 software and MANCOVA
were employed. Results: Results showed that Instruction Functional reading texts by using
Family- centered Individualized Education Program approach has a significant effective on the
accuracy, speed and reading comprehension of in Slow paced students with Down syndrome
(p<20225) and its effect on reading speed is more than accuracy and reading
comprehension(p<20225). Conclusions: With regard to these results, it can be inferred that the
Instruction Functional reading texts by using Family- centered Individualized Education
Program approach, is an appropriate method for improving reading performance in slow paced
students with Down syndrome and it can be used in educational and rehabilitation centers.
Keywords: Functional reading, slow paced students with Down syndrome, Accuracy, speed
and reading comprehension
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