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 چکیده
خودکارآمـدي تحصـیلی   مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و  یاثربخش نییتعبا هدف  حاضر پژوهش
آزمـون و گـروه    پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش نیمه ۀپژوهش، یک مطالعاین  انجام شده است. آموزان نارساخوان در شهر همدان دانش

 گیـري  هـا از روش نمونـه   . براي انتخـاب آزمـودنی  بودند آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی دانش ،آماري این پژوهش ۀکنترل بود. جامع
تصادفی  روشها به  شرکت داشتند. آزمودنی نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی آموز دانش 30استفاده شد، به طوري که در این پژوهش  تصادفی

مداخله هدفمند خواندن مبتنی بـر   ۀبرنام. گروه آزمایشی، قرار گرفتند گروه آزمایش و کنترلو در نفري تقسیم شدند  15به دو گروه ساده 
آزمون استفاده شده در این پژوهش   در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار ،جلسه دریافت کرد 12را در پاسخ به مداخله 

بـود. اطالعـات   ) 2001بانتینـگ (  و ایلروي تحصیلی مک خودکارآمدي ) و پرسشنامۀ1384کرمی نوري و مرادي ( نیخواندن و نارساخوا
تحلیل کوواریانس چندمتغیري نشان داد که آزمون نتایج  .تحلیل کوواریانس چندمتغیري تحلیل شدطریق آزمون آماري آوري شده از  جمع

تر بیشـ به طور معناداري پس از مداخله گروه آزمایش  تحصیلی و خودکارآمديخواندن عملکرد بعد از مداخله، میانگین نمرات در مرحله 
آمـوزان   دانـش  تحصـیلی  و خودکارآمـدي خوانـدن  عملکـرد  بهبـود  باعـث  آموزشی مداخلۀ هدفمنـد خوانـدن    ۀبرنام. وه کنترل بوداز گر

ریزي بـراي ارائـه    برنامهضروري است و  تحصیلی و خودکارآمديخواندن توجه به متغیرهایی از جمله عملکرد  ،بنابراین شد. نارساخوان
  .دارد خاصیاهمیت  آموزان دانشبه این  پاسخ به مداخلهمداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر 

 ها کلید واژه
 آموزان نارساخوان ، دانشخواندنعملکرد ، تحصیلی پاسخ به مداخله، خودکارآمدي
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 مقدمه
هـاي   یکی از گروه 1هاي یادگیري ویژه آموزان با اختالل دانش

سـتند کـه بـه آمـوزش ویـژه و      کودکان بـا نیازهـاي ویـژه ه   
. )2015، 2(هاالهان، کافمن و پـولن خدمات وابسته نیاز دارند

 يریادگیـ  یناتوانطور خالصه  هاي یادگیري ویژه یا به اختالل
، اخـتالل  3به سه زیرگروه اخـتالل خوانـدن یـا نارسـاخوانی    

 5نارسـا  و اختالل ریاضی یـا حسـاب   4نوشتن یا نارسانویسی
ــیم مــی  ــا  روان(انجمن شــود تقس ؛ 2013، 6پزشــکی آمریک

روان شـناختی   که منشأ عصبنارساخوانی ). 2016، 7تانکوك
کــه در است هــاي یــادگیري  گــروه اخــتاللترین  شایعدارد، 

بـه آن  یادگیري ل اختالدرصـد کودکـان بـا     85 - 80حدود 
توانایی . )1395آبکنـــار،  مبـــتال هستند(عاشـــوري و جلیـــل

اصلی مهارت ري یک نوشتامتن از خواندن و درك اطالعات 
با این حال بسیاري از  براي موفقیت در تحصیل است.

تشخیص  آموزان فاقد مهارتهاي اساسی در خواندن و دانش
ها  آنله بر توانایی أاین مس ایدههاي اصلی و مهم متن هستند.

شده در  رائــهدرك مطلب و یادآوري اطالعات ا، در خواندن
یتهاي یادگیري در به دنبال آن بر بسیاري از فعال متن و

فارلند و  گذارد(ویلیامز، میسیاك، مک میمدرسه اثر نامطلوب 
آموزان نارساخوان در زمینۀ بازشناسی  ). دانش2016، 8وکسلر
ها، هجی کردن، دست خط، ادراك خواندن، درك معناي  واژه
اي مواجــه  هــا و توانــایی خوانــدن بــا مشــکالت عمــده واژه

، مواقعبیشــتر در ، بهعالوه .)2017، 9هســتند(پترتو و ماســاال
گردد.  برمینارسـاخوانی  دروس هم به سایر در ل اختالة ریش

مستلزم مهارتهاي گسترده  10خواندنبــا ایــن کــه عملکــرد 
ــدف درك و یادگیري از متن است ، براي رمزگشایی و هــــ

نهایی آن، درك مطلب است. با ایـن حـال، نارسـاخوانی بـر     
ي رانگیــزب هــم تــأثیر توجــه   11خودکارآمــدي تحصــیلی 
 ).2016دارد(ویلیامز و همکاران، 

                                                 
1. Students with specific learning disorders 
2. Hallahan, Kauffman and Pullen 
3. Reading disorder or dyslexia 
4. Writing disorder or dysgraphia 
5. Math disorder or dyscalculia 
6. American Psychiatric Association  
7. Tannock 
8. Williams, Miciak, Mc Farland andWexler 
9. Petretto and Masala 
10. Reading function 
11. Academic self-efficacy 

هاي نارساخوانی ارتبـاط دارد   با جلوهخواندن عملکرد    
ضـعیف در ادراك دیـداري،   خواندن و کودکان بـا عملکـرد   

هـا   تجسم فضایی، رمزگردانی، استخراج اشکال مختلـف واج 
هــایی هســتند(تانکوك،  و واحــدهاي معنــادار دچــار کاســتی

هـا بـا مشـکالت رفتـاري      ) و حتی گاهی چنین کاستی2016
شود(اسـبجورن، نـورمن، کریستیانسـن و     مـی  خاصی همـراه 

گاهی هم مشکالت تحصـیلی و  ). 2018، 12رینهولدت داننی
اعضـاي خـانواده، بـه ویـژه      رفتاري فرزندان، سالمت روانی

خراسـانی،   محمـدي حمیـدي و  (کشـد  مادر را به چالش مـی 
 درك و گشـایی رمزۀ اصلی بـه نـام   فمؤلّ. خواندن دو )1396

تبدیل حروف نوشـتاري بـه زبـان    مطلب دارد. رمزگشایی به 
بـاالتر   مطلب به درك معانی یا جنبـۀ سـطح   دركگفتاري و 

درك مطلـب   .)2017خواندن اشـاره دارد (پترتـو و ماسـاال،    
ها در قبل، حین یا  ها و جمله عبارت است از فهم معنی کلمه

بعد از خواندن یا به عبـارت دیگـر نـوعی فراینـد اسـتخراج      
 ).2017، 13متن است(بوالت معنا، هدف یا پیام اصلی

ــۀ نظر    ــاعی   نظري از مدرآکادخوی ــادگیري اجتم ــۀ ی ی
گیرد. به بیان دیگر، خودکارآمدي به عنـوان   بندورا نشأت می

ساختاري کلیدي براي بهبود یادگیري و پیشـرفت تحصـیلی   
 فـرد  قضـاوت  بـه  که است مهمی مؤلّفۀ است. خودکارآمدي

 براي نیاز مورد اعمال به دادن سازمان اش براي توانایی دربارة

 عنوان به خودکارآمدي دارد. مطلوب اشاره عملکرد به رسیدن

 برانگیزانندةرفتار و کننده هدایت ساز، فعال انگیزشی متغیر یک

گـون، پوتـویم،    شـده اسـت(مک   تعریـف  هـدف  سـوي  بـه 
ــنس  ــام و ویـ ــوفی، مارخـ ــون، بـ ــر 2014، 14سیمپسـ ). اگـ

ی بـه صـورت   خودکارآمدي تهدید شود، ممکن است عالئم
زیـت، موسـت،    استرس و ضعف تحصیلی بروز کنند(زیدمن

 تحصـیلی  ). خودکارآمـدي 2016، 15ایـد، برانـد   تاراسچ، هاد

 و ادامـۀ تحصـیل   تحصـیلی،  موفقیـت  کننـدة مهـم   بینی پیش
است(کاپرارا، ویچیون، الساندري، گلبینو و  تحصیلی پایداري
 از گوناگون هاي حوزه در ). خودکارآمدي2011، 16باربارانلی

                                                 
12. Esbjørn, Normann, Christiansen and Reinholdt-Dunne 
13. Bulut 
14. McGeown, Putwain, Simpson, Boffey, Markham 
andVince 
15. Zaidman-Zait, Most, Tarrasch, Haddad-eid and Brand 
16. Caprara, Vecchione, Alessandri, Gerbino and 
Barbaranelli 
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 مهـارت  و عملکـرد  رفتارهـاي شـغلی،   رفتـار،  تغییـر  جملـه 

 است. در شده آن مطالعه مانند و تحصیلی عملکرد و ورزشی

 خودکارآمـدي واژة  بـا  کـه  خودکارآمـدي  تحصـیلی،  بافـت 
 دربارة توانایی یادگیرنده قضاوت به شود، می شناخته تحصیلی
(صـدوقی،  دارد اشاره آموزشی اهداف به آمیز موفقیت دستیابی

 خودکارآمـدي  بـا  ). افراد2014گون و همکاران،  ؛ مک1397

 براي قوي شناختی سازوکارهاي ایجاد اهداف، باال، در تعیین

 در مقاومـت  تحصـیلی و  هاي چالش با دانش، برخورد کسب

بهتـر عمـل کـرده و اشـتیاق تحصـیلی       دشـوار  شـرایط  برابر
ایـن   بـر  اي ). عـده 2017، 1بیشتري دارند(اسـتابس و ماینـارد  

 مـؤثر  عوامل ترین اصلی از تحصیلی خودکارآمدي که باورند

انجام تکالیف تحصیلی است(گاال، وود، تسـوکایاما، هـار،    بر
 تحصیلی هاي مهارت به اعتماد عدم ) و2014، 2چیو و النگر

 یادگیري تضعیف باعث پایین، تحصیلی خودکارآمدي خود و

(بـالتز،   شـود  مـی  آمـوزان  دانـش  آموزشـی  هاي سایر فعالیت و
). در مجمـوع، نارسـاخوانی بـر    2010، 3کیـپ و لـین   هافمن

ي تحصـیلی تـأثیر نـامطلوبی    مدرآکادخوو خواندن عملکرد 
گذارد. از طرفـی بـراي آمـوزش کودکـان نارسـاخوان از       می

شود. بـراي مثـال، از آمـوزش     هاي مختلفی استفاده می روش
ســتفاده مســتقیم در زمینــۀ شناســایی صــداها و رمزگشــایی ا

شود، در آموزش ایـن کودکـان بـر آمـوزش انفـرادي یـا        می
هــاي کوچــک، تمــرین و مــرور ذهنــی و  آمــوزش در گــروه

، 4(کـرك، گـاالگر و کـولمن    شـود  بازخورد فوري تأکیـد مـی  
2015( . 
ــود   روشجمله از     ــاي بهب ــسرناه ــۀ نیااخوـ ، مداخل

اسـت. مداخلـۀ    5هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخلـه 
ند خواندن مبتنی بر رویکردي جامع پاسخ بـه مداخلـه   هدفم

است که دیدگاهی یکپارچه نسبت به عملکرد خوانـدن دارد  
نیازهاي مهارت خواندن توجه دارد(هاالهان و  و به تمام پیش

پاسخ به مداخله بـه تغییـر یـا عـدم تغییـر       ).2015همکاران، 
آموز در عملکرد تحصـیلی یـا رفتـار بـه عنـوان پیامـد        دانش

آموزش اشاره دارد. الگوي پاسخ بـه مداخلـه، یـک رویکـرد     

                                                 
1. Stubbs and Maynard 
2. Galla, Wood, Tsukayama, Har, Chiu andLanger 
3. Baltes, Hoffman-Kipp and Lynn 
4. Kirk, Gallagher and Coleman 
5. Targeted reading intervention based on response to 
intervention 

هـاي تحصـیلی    نویدبخش در جهت ارتقاء کفایت در مهارت
آمـوزان و بهبـود مشـکالت یـادگیري بـراي       براي همۀ دانش

هـاي تحصـیلی را    آموزانی است که به سـختی مهـارت   دانش
 6اي  هاي چندالیه آموزند که از آن به عنوان سیستم حمایت می
). الگوي پاسخ بـه مداخلـه   2012، 7شود (جونز و باال مییاد 

طور  است. این الگوها به 8مبتنی بر الگوي چند الیه پیشگیري
شوند و آموزش به همـراه نظـارت    معمول شامل سه الیه می

اي  بر پیشرفت از یک الیه به الیه دیگـر بـه نحـو پیشـرونده    
ري طـور کلـی نخسـتین الیـه، غربـالگ      شـود. بـه   تر می فشرده

آمــوزان در معــرض خطــر  همگــانی بــراي شناســایی دانــش
شکست تحصیلی، اجراي آموزش باکیفیت مبتنی بر پژوهش 

شود. در  آموز را شامل می و نظارت هفتگی بر پیشرفت دانش
بـه همـۀ    9 اي اسـتاندارد و مبتنـی بـر شـواهد     این الیه، برنامه

درصد  80رود حداقل  شود و انتظار می آموزان ارائه می دانش
آموزان به سطح قابل قبولی از مهارت دسـت یابنـد.    از دانش

به عبارت دیگر، الیۀ اول همان آموزشی است که در کـالس  
درس آمــوزش عــادي توســط معلــم آمــوزش عــادي ارائــه  

آموزان در برنامۀ درسی و در  دانش  شود. معلم بر پیشرفت می
ارتباط با همسـاالن و ارائـۀ آمـوزش نـاهمگن (تشخیصـی)      

ها بهبود یافت اقدام دیگـري   کند. اگر پیشرفت آن ظارت مین
شود، ولی اگر در این مرحله مشکالتی داشـته باشـند یـا     نمی
نحــو مطلــوبی پاســخ ندهنــد، خــدمات الیــۀ دوم ارائــه   بــه
آمـوز   ). معموالً دانـش 1395آبکنار،  (عاشوري و جلیل شود می

ه بـراي  دیـد  در الیۀ دوم توسط معلم یا دستیار بسیار آموزش
محـور معتبـر در    سه یا چهار بار در هفته بـا برنامـۀ پـژوهش   

هایی کـه مشـکل دارد، آمـوزش در گـروه کوچـک را       حوزه
ها، در حدود شـش تـا    کند. باید الیۀ دوم مداخله دریافت می

،  هشت هفته انجام شود. خدمات تکمیلی مبتنـی بـر شـواهد   
آموز  آموزش در گروه کوچک و بازبینی مکرر پیشرفت دانش

هــاي خــدمات الیــۀ دوم هســتند. اگــر عملکــرد   از ویژگــی
اي  آمـوز در ایـن سـطح بهبـود نیافـت، تـیم چندرشـته        دانش

آمـوز نـاتوانی    دهد تا تعیین کند کـه دانـش   تشکیل جلسه می
دارد و بنابراین واجد شرایط الیۀ سوم یعنـی آمـوزش ویـژه    

                                                 
6. Multi-Tier System of Supports (MTSS) 
7. Jones and Ball 
8. Multitiered model of prevention 
9. Evidence-based 
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در تر توسط معلم ویـژه   است. الیۀ سوم، ارائۀ مداخلۀ فشرده
گیرد تا برنامۀ آموزش انفرادي  یک جایابی مناسب را دربرمی

 ).2015، 1آموز تعیین شود(دنیس دانش
مداخلـۀ هدفمنـد   تـأثیر  هاي مختلفـی دربـارة    پژوهش   

بـر عملکـرد خوانـدن و     خواندن مبتنی بر پاسخ بـه مداخلـه  
در این انجام شده است. آموزان  خودکارآمدي تحصیلی دانش

) حــاکی از ارتبــاط 1397وهش صــدوقی (راســتا، نتــایج پــژ
 سـازگاري  با تحصیلی آوري تاب و خودکارآمدي توجه جالب

هـاي پـژوهش    دانشـجویان بـود. یافتـه    تحصـیلی  عملکرد و
 ۀاثربخشـی مداخلـ   کننـدة  بیـان  )1396( محمدزاده و فرامرزي

هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخلـه بـر درك مطلـب    
بود. نصـري و کریمـی    آموزان با ناتوانی یادگیري ویژه دانش

) نیـز گـزارش کردنـد کـه روش چندحسـی      1395لیچاهی (
حرکتی در بهبود عملکـرد خوانـدن    -نسبت به روش ادراکی

آمـوزان نارسـاخوان مـؤثرتر بـوده اسـت. در پـژوهش        دانش
) بـه  1392بی، محققی، غفـوري آثـار و رشـید (   دیگري یعقو

هاي چندحسـی فرنالـد و ادراك دیـداري     مقایسۀ تأثیر روش
آموزان نارساخوان  فراستیک بر اصالح عملکرد خواندن دانش

اقدام کردند و دریافتنـد کـه گـروه آمـوزش دیـده بـا روش       
چندحسی فرنالد در خواندن و درك معنی جمالت، عملکرد 

وه آموزش دیده با روش ادراك دیـداري  بهتري نسبت به گر
ــژوهش فراســتیک داشــتند.  ــایج پ خانجــانی، مهــدویان و نت

) حاکی از اثربخشی روش چندحسی فرنالـد  1391احمدي (
آموزان نارساخوان پایۀ دوم ابتدایی  بر عملکرد خواندن دانش

شهر تبریز بـود. خانجـانی، مهـدویانی، احمـدي، هاشـمی و      
پژوهش دیگري به این نتیجه رسـیدند  ) در 1391پور ( اهللا فتح

آمـوزان نارسـاخوان در درمـان ترکیبـی، پیشـرفت       که دانـش 
بیشتري نسبت به درمان از طریق روش چندحسـی فرنالـد و   
پسخوراند زیستی داشتند. همچنـین تـأثیر روش چندحسـی    

در  نسبت به درمان از طریق پسخوراند زیستی مـؤثرتر بـود.  
) میــزان 1391انی (پــژوهش دیگــري کــه صــالحی و ســلیم 

اثربخشی دو روش فرنالـد و سـینا را بـر عملکـرد خوانـدن      
آموزان دو زبانه داراي اختالالت خواندن و پایـۀ دوم و   دانش

سوم دبستان شهرستان ارومیه مقایسه کردند و به ایـن نتیجـه   
رسیدند که روش فرنالد تأثیر بیشتري بـر عملکـرد خوانـدن    

                                                 
1. Dennis 

ـ   آموزان داشـت.  این دانش ) 2016( 2ژوهش فولهـابر نتـایج پ
حاکی از آن بود که برنامۀ آموزشی تکرار روخـوانی از مـتن   

کننـد، در   حیتصح آموزان خطاهاي خود را سبب شد تا دانش
ها بهبـود یافـت.    خواندن مهارت یابند و عملکرد خواندن آن

) نشان داد کـه اسـتفاده از   2014( 3هاي پژوهش گیفورد یافته
آمـوزان تـأثیر    رد خواندن دانشتکنولوژي گرافیکی در عملک

 )، ریـنس، 2010( 4تـوجهی دارد. ویزنیتـزر و سـچفل    جالب 

)، 2005( 6)، شیرمر2008( 5کاسرین، روبرت و دارهام جنبی،
بــه ایــن در پژوهشــی ) 2002( 8ویلیـــامز) و 2004( 7هــوفر

هــاي   مهــارت  در بهبـود چنـدحسـی  نتیجه رسید که روش
 .  است بودهمؤثر  کودکان نارساخوانخواندن 

مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی  رسد به نظر می با اینکه   
تـأثیر   آمـوزان  بهبـود خوانـدن دانـش   در  بر پاسخ به مداخلـه 

 ۀدر زمینـ  یاندک يها ولی پژوهشتوجهی داشته باشد،   جالب
نارسـاخوان انجـام شـده کـه حـاکی از خـالء        آمـوزان  دانش

در ایـن   هـایی  پژوهش پژوهشی در این حوزه و نیاز به چنین
از طرف دیگـر، میـزان شـیوع بـاالي     شود.  زمینه احساس می

و تأثیر نامطلوب آن حاکی از ضرورت بیش  يریادگی یناتوان
رسـد کـه    نظـر مـی   بـه از پیش این برنامۀ مداخالتی اسـت.  

بـه   مداخلۀ هدفمنـد خوانـدن مبتنـی بـر پاسـخ بـه مداخلـه       
و خودکارآمـدي   آموزان نارساخوان بر عملکرد خواندن دانش

. ها کاهش یابد ها تأثیر مطلوبی داشته باشد و مشکالت آن آن
مداخلـۀ هدفمنـد   تـأثیر  بررسی  ،پژوهشاین هدف  ،بنابراین

بـر عملکـرد خوانـدن و     خواندن مبتنی بر پاسخ بـه مداخلـه  
آمـوزان نارسـاخوان در شـهر     خودکارآمدي تحصـیلی دانـش  

  .بود همدان

  روش
آن از نــوع طـرح   وآزمایشـی    نیمـه  از نـوع حاضـر  پـژوهش  

آمـاري   ۀجامعـ  .بـود  کنترلآزمون با گروه  پس و آزمون پیش
کـالس سـوم    آمـوزان نارسـاخوان پسـر    دانـش پـژوهش  این 

                                                 
2. Faulhaber 
3. Gifford 
4. Wiznitzer and Scheffel  
5. Rains, Jenny, Catherine, Kelly, Robert and Durham 
6. Schirmer 
7. Hoofer 
8. Williams 
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بـه  کـه  شـد   می شامل 1396-97 یلیدر سال تحص دبستان را
دولتـی شـهر همـدان مراجعـه کـرده       يریادگی یناتوانمراکز 
 تصادفیگیري  از روش نمونه ها براي انتخاب آزمودنیبودند. 
 ینـاتوان  از مراکـز ابتـدا  استفاده شد. به این صورت که ساده 

آموزان پایۀ سوم  دانشنفر از  30دولتی شهر همدان  يریادگی
با روش تصادفی در گـروه آزمـایش و    وانتخاب  نارساخوان

شدند، به نحوي که اعضاي هر گـروه   گروه کنترل جایگزین 
فرمـول   ازنفر بود. به منظور تعیین حداقل حجـم نمونـه    15

  استفاده شد.زیر 
1-α/2 =  (77/20)2 × (96/1)2/ (11)2=69/13 

 
به پژوهش شامل داشتن نارساخوانی، هاي ورود  مالك   

 9سنی  ۀدامنزندگی با پدر و مادر و ، 100 - 75بهرة هوشی 
رضـایت خـود و   ، در پایۀ سـوم ابتـدایی   ، تحصیلسال 10-

ــود  ــر حضــور در مــداخالت آموزشــی ب ــدین مبنــی ب و  وال
شـنوایی و بینـایی،   داشتن مشکالت  خروج شاملهاي  مالك

همزمـان از   ةاسـتفاد و  داشتن اخـتالالت هیجـانی و عـاطفی   
حاضـر   ۀبـا مطالعـ  یا آموزشی مشابه  شناحتی روانهاي  برنامه
 شد: آوري اطالعات از ابزار زیر استفاده براي جمع. بود

منظـور ارزیـابی    بـه : 1نیآزمون خواندن و نارسـاخوا    
عملکرد خوانـدن از آزمـون خوانـدن و نارسـاخوانی کرمـی      

ایـن آزمـون را کرمـی    ) استفاده شـد.  1384نوري و مرادي (
در  آمــوز  دانـش  1614در میـان  ند و ا همرادي ساخت و نوري
و و تبریز انجام دادنـد   تحصیلی شهر تهران، سنندج ۀپنج پای

ها و انجام عملیات  داده هنجاریابی کردند. پـس از گردآوري
آماري براي هر پایه در هر شهر نمرات خام و نمرات هنجار 

کــار رفتــه در آزمــون  هــاي بــه مقیــاس خــرده .دشــمحاســبه 
آزمــون خوانــدن کلمــات، آزمــون درك  نارسـاخوانی شــامل 
کلمـات، آزمـون درك کلمـات،     ةزنجیر خواندن متن، آزمون

حذف آواهـا، آزمـون خوانـدن کلمـات      ن قافیه، آزمونآزمو
حـروف و   ۀصـاویر، آزمـون نشـان   ت معنی، آزمـون نامیـدن   یب

ضریب آلفاي آزمون خوانـدن و  . کلمات اسـت ۀآزمون نشان
، فرامـرزي و محمـدزاده  دسـت آمـد (   بـه 0/ 81نارساخوانی 

، 75/0هـا بــه ترتیـب     آزمـون  خـرده  ). ضریب آلفـاي 1396
 .دست آمده است به 83/0، 73/0، 76/0، 82/0

                                                 
1. Reading and dyslexia test  

 این پرسشنامه را :2تحصیلی خودکارامدي پرسشنامۀ   

گویـه را   است کـه ده  ) ساخته2001( 3بانتینگ و ایلروي مک
ها و سازماندهی تحصـیلی را   شود و رفتارها، برنامه شامل می

گـذاري آن در طیـف لیکرتـی هفـت      کنـد. نمـره   ارزیابی می
) 7) تا کامالً مخالفم (نمـرة  1(نمرة اي از کامالً موافقم  درجه

تنظیم شده است. نمـرة بـاالتر نیـز بـه منزلـۀ خودکارآمـدي       
 ضریب )2002بانتینگ ( و ایلروي تحصیلی بیشتر است. مک

 اعتبـار  اند. همچنـین بـراي   کرده اعالم 81/0مقیاس را  اعتبار

 هاي شاخص که شده استفاده تأییدي تحلیل عاملی از آن سازه

 هـا  داده بـا  پرسشنامه مناسب برازندگی از ه نشانآمد دست به

از  نگرانـی  مؤلّفـۀ  با مقیاس این روایی از طرفی ضریب .دارد
) 1994الزهـار (  و اضـطراب بنسـون   شده نظر تجدید مقیاس

 ایـن  روایـی  ضـریب  اسـت. همچنـین   شـده  گزارش -42/0

 و انگیزشـی  باورهاي مقیاس از خودکارآمدي مؤلّفه با مقیاس
 شــده محاســبه 71/0خــودتنظیمی  یــادگیري راهبردهــاي

 ). غالمعلـی 1391اي،  غالمعلی لواسـانی و اژه  است(داوري،
) اولـین بـار ایـن ابـزار را     1388اي و افشـاري (  لواسانی، اژه

 درونی همسانی ضریب ها نیز ترجمه و اعتباریابی کردند. آن

 گزارش کردند. 75/0را  آلفاي کرونباخ
هـا،   جلب همکاري آزمـودنی منظور انجام پژوهش و  به  

 ۀدر اولین مرحلنامه کتبی گرفته شد.  ها رضایت از والدین آن
نی و پرسشــنامۀ  آزمــون خوانــدن و نارســاخوا    پــژوهش

آزمـون اجـرا شـد. در     به عنوان پـیش  تحصیلی خودکارامدي
ــ ــد ۀمرحل ــایش در  ،بع ــروه آزم ــ 12گ  50آموزشــی  ۀجلس
 کنتـرل به گروه ولی  ،جلسه) شرکت کرد 2اي  اي (هفته دقیقه

این نوع آموزش ارائه نشد. محتواي جلسات آموزشـی بـراي   
 ارائه شده است.   1گروه آزمایش در جدول 

                                                 
2. Academic self-Efficacy questionnaire 
3. McIllroy and Bunting 
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 در گروه آزمایش مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخلهمحتواي جلسات  .1جدول 
 محتوا وسایل مورد نیاز اهداف جلسات

 ایجاد متن؛ کلیدي داخل جزئیات با آشنایی 1

 و کالسی آموزش ارتباط میان
 ارتباط میان آموزان؛ واقعی دانش زندگی

متون؛  کلی درك به منظور متنی جزئیات
 روش چندحسی طریق از آموزش

 ها (چه کسی، چه کارت فلش

 و اتفاقی، چرا چه کجا، موقع،
 هاي ؛قیچی؛ یادداشت)چگونه

 مداد رنگی (قرمز، چسبی؛

 و نارنجی) سبز آبی،

 کارت چه فلش دادن نشان آموزان؛ دانشاز  یکی توسط اي خاطره تعریف

 براي پژوهشگر چه موقع؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ توسط چه؟ کارت کسی؟

به  درهم صورت به ها ارائه فلش کارت اتفاق؛ هر کلیدي جزئیات آموزش
 روخوانی کارت؛ هر کاربرد دربارة سؤاالتی پرسیدن سپس و آموزان دانش

 پاسخ سپس و توسط پژوهشگرداستان (حسنی، توي ده شلمرود)  کردن

 چسبی؛ روي یادداشت پاسخ هر نوشتن پایان، در و کلیدي قصه سؤاالت به

 خط کشیدن سپس و متن داخل بررسی ریزه و چه نبین داستان فلفل ارائه

 این اتفاق، زمان همچنین و آن مکان اتفاق داستان، داستان، اشخاص دور به

 شده مشخص هاي قسمت کردن و متصل کردن قیچی متفاوت؛ هاي رنگ با

 کتاب اول درس فعالیت با همین انجام پایان، در ها؛ به فلش کارت

 خانگی عنوان تکلیف به خوانداري
 ارتباط متن؛ کلیدي داخل جزئیات با آشنایی 2

 شناسایی نوع متون؛ و متنی میان جزئیات

 طریق از متن هر موضوع اصلی
 میان و عینی؛ تمیز ملموس وسایل و اشیا

متون؛  غیرضروري ضروري و نکات
 روش چندحسی طریق از آموزش

رنگین،  ساخت علمی کتاب
 علمی پرندگان، پاکت کتاب

 داخل وسایل و اصلی موضوع

آب،  بطري آینه، آن (شامل
 چراغ قوه رنگ، سفید مقواي

 هاي سفید ورقه سفید)؛ نور با

 ماژیک کاغذ و

 کردن خارج آموزان؛ دانشاصلی به  موضوع عنوان پاکت به پاکتی  ارائه

 با وسایل آن مورد ارتباط در آموزان دانش زدن حدس و داخل پاکت وسایل

 جانب اصلی از موضوع معرفی آموزان؛ دانش و نظرات ها حدس ثبت هم؛

موضوع  با رابطه در بحث کمان؛ ساخت رنگین آزمایش انجام پژوهشگر؛
 به علمی کتاب جزئیات؛ ارائه درك در آن دانستن لزوم و اصلی

 کردن جلد؛ پیدا تصاویر روي از اصلی موضوع حدس زدن آموزان؛ دانش

هاي  حدس از گیري نتیجه متن؛ داخل اصلی از موضوع به مربوط کلمات
 روي نکته یک نوشتن کاغذ؛ دست روي کف کردن نقاشی آموزان؛ دانش

 دست؛ کف در اصلی نوشتن موضوع و ها نکته از گیري نتیجه هر انگشت؛

 به شده انجام هاي بسط فعالیت شده؛ مطرح مباحث از گیري کلی نتیجه

 خانگی تکلیف عنوان به تجربی کتاب علوم اول فصل
با  آشنایی درك مطلب شنیداري؛ تقویت 3

و  فضا اشخاص،( داستان اصلی عناصر
 به شنیداري درك مطلب ارتباط اتفاقات)؛

 خوانداري درك مطلب
 

کتاب قصه دو دوست، کتاب 
قصه دزد نادان و مرد 
 پیام هاي ثروتمند، فلش کارت

 ماژیک درونی داستان؛

 پژوهشگر؛ دوست توسط خواندن داستان دو آموزان، دانش تکالیف بررسی

 خواندن داستان؛ پیام به راجع بحث داستان؛ محیط و فضا اشخاص، بیان

 مرد «؛ رابطه در جمالتی کردن داستان دزد نادان و مرد ثروتمند؛ پیدا

 شده؛ ارائه هاي کارت بر روي فلش ها آن نوشتن و داستان پیام ثروتمند با

 به خوانداري حکایت فارسی کنی؛ خود به کنی چه هر پیام کتاب کردن پیدا

 خانگی تکلیف عنوان
 متون؛ توالی اتفاقات و ترتیب با آشنایی 4

 داستان (اشخاص، اصلی با عناصر آشنایی

 مطلب درك ارتباط و اتفاقات)؛ فضا

 خوانداري درك مطلب به شنیداري

 به مختلف که رنگی کاغذهاي

 شده برش داده نواري صورت

 نوار مداد شمعی؛ بودند؛

 کتاب هدیه چسب؛

دوز؛ کتاب تصویري  لحاف
 من و بابام 

 اتفاقات با رابطه در بحث آموزان؛ دوز براي دانش لحاف قصه هدیه خواندن

 نوار یک روي اتفاق نوشتن هر اتفاقات؛ این توالی و تربیت و رخ داده

 زنجیره یک به عنوان نوارها کردن وصل هم به و کردن رنگی؛ حلقه کاغذي

 تصویري ارائه داستان ها؛ حلقه کمک با داستان بیان شفاهی پیوسته؛ هم به

 ساختن کمک تصاویر؛ با آموزان دانش توسط تعریف داستان ؛)متن (بدون

 راز تصاوی منسجم داستان یک
 غیرمهم جزئیات مهم از جزئیات میان تمایز 5

 و موضوع هدف با آشنایی داخل متن؛

تقویت حافظۀ  تصاویر؛ از روي متن اصلی
و  دیداري مطلب تقویت درك فعال؛

و  دیداري درك مطلب ارتباط شنیداري؛
 مطلب خوانداري درك به شنیداري

قصه شیر و خرگوش،  کتاب
 وسایل کاغذ؛ سفید هاي ورقه

 گیره مداد رنگی؛ و نقاشی

 خرگوش توسط و قصه شیر روخوانی نفري؛ پنج هاي گروه تشکیل

 آموزان؛ خواندن دانش توسط داستان هاي شخصیت نقاشی پژوهشگر؛

همین  به داستان)؛ فضاي و (محیط و مکان زمان کردن نقاشی داستان؛ مجدد
 بین در تصاویر گذاشتن به اشتراك آن؛ حل راه و مشکل کردن نقاشی منوال

 زیر در نوشتن جمالتی ها؛ نقاشی جزئیات توصیف و اعضاي گروه

 چند داستان ساختن و ها نقاشی
به  ها شخصیت هاي جزئی ویژگی با آشنایی 6

 خوب، مانند ها کلی آن هاي ویژگی جاي

 ترکیب خزانۀ واژگان؛ تقویت بد؛ عالی و

 با آشنایی داستان؛ محتواي با دانش واژگانی

 هاي داستان شخصیت واکنش چرایی

صفات  کلمات بانک
ناراحت و  شخصیتی مانند

آموز؛  دانش هر ترسو براي
 برداري؛ نوار یادداشت ماژیک؛

 پل شخصیت داستان تصویر

 آموزان؛ دانش کلمات به این و ارائه کلمات در بانک صفات موجود توضیح

 صفات به مربوطکتابخانۀ  کلمات؛ کردن پیدا و دادن داستان گوش خواندن

 به صفات دادن نشان کاغذي؛ نوار یک ها روي آن نوشتن شخصیتی؛

صفات  کردن وصل آموزان؛ توسط دانش نمایش اجراي صورت
 داستان کمک پل شخصیت با متن داخل جمالت به ها شخصیت
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 محتوا وسایل مورد نیاز اهداف جلسات
با انواع احساسات  مرتبط کلمات شناسایی 7

واژگان؛  خزانه متون؛ تقویت هاي شخصیت
 متن خواندن از طریق احساسات انواع درك

 کودك؛ قیچی؛ مجله چند

 مقوا؛ کاغذي رنگی؛ نوارهاي

چسب؛  کامواي ضخیم؛
 ماژیک

 مجالت داخل و ...) از گریه اشخاص (خنده، مختلف احساست کردن پیدا

 روي احساس هر مقوا؛ نوشتن روي ها آن چسباندن و کردن سپس قیچی و

 داخل کاموا؛ گشتن با مربوطه هاي عکس به نوارها وصل کردن نوار؛ یک

 مشابه کردن کلمات پیدا و کتاب متن
 حواس انواع مرتبط با کلمات با آشنایی 8

 مربوط جمالت و درك متون هاي شخصیت

تقویت  خزانۀ واژگان؛ تقویت ها؛ به آن
 دیداري تقویت حافظۀ حافظۀ فعال؛

پنجگانه  حواس هاي کارت
دیداري،  چشایی، (بویایی،
 هاي المسه؛کارت و شنیداري

  ها مانند خوشمزه مزه

 عضو دادن نشان و دادن پنجگانه؛ گوش حواس به مربوط کلمات بیان

 توزیع ؛)به زبان است مربوط مثال خوشمزه به کلمات. (براي مربوط

 صورت میز به روي بر کلمات هاي کارت و پنجگانه حواس هاي کارت

 کارت بازي انجام وارونه؛
 ضمنی و الفظی تحت معناي میان تمایز 9

 معناي ها؛ درك کنایه و ها المثل ضرب

 عبارات؛ درك برخی و کاربردي انتزاعی

 متون اصلی پیام

کارت  المثل؛ ضرب کارت
 حکایت کاربردي؛ معانی

 معناي ظاهري با رابطه در بحث ها؛ معانی آن و المثل ضرب کارت چند ارائه

معناي  کارت به المثل ضرب کارت متصل کردن ها؛ آن کاربردي معناي و
 بازي میز؛ روي وارونه و صورت درهم به ها کارت چیدن آن؛ کاربردي

 کارت سه حکایت و سه ارائه نفري؛ سه هاي گروه کارت؛ تشکیل

 ها المثل ضرب و حکایات مرتبط کردن گروه؛ هر به المثل ضرب
 ادبی؛ و علمی، داستانی متون میان تمایز 10

 علمی متون داستانی، هاي ویژگی آشنایی با

 پایانی و آغازین، میانه مطالب ادبی؛ درك و

 هدف و با درونمایه آشنایی متون داستانی؛

 مختلف؛ تقویت متون نگارش اصلی

 متون مهارت سازماندهی

گربه  و موش قصۀ کتاب
و  موش شعر عبیدزاکانی؛

ها،  گربه و ها موش گربه؛
 شعر هاي قصه و کتاب

 کتاب؛ کودکانه؛ سبدهاي

 هاي ماژیک؛ کارت کاغذ و

 داستان و پایان میانه آغاز،

 علمی) و هاي کتاب شعر، هاي داستان، (کتاب ها کتاب مختلف انواع ارائه

 و جلد کمک با ها کردن کتاب بندي طبقه ها؛ آن مشخصات توضیح برخی
 در بحث ها؛ میان آن هاي شباهت و ها تفاوت بررسی داخل کتاب؛ مطالب

کاغذ  روي دایره سه کشیدن داستان؛ یا هر قصه پایان و میانه آغاز، مورد
 میانی آغازي، جمالت دادن دیگر)؛ قرار دایره دو از تر بزرگ مرکزي (دایره

 آغاز یک ساختن و میانه داستان کارت چند ارائه ها؛ دایره داخل پایانی در و

 ها براي آن پایان و
 با چرایی کلیدي مرتبط جزئیات با آشنایی 11

 بازشناسی نکات شده؛ مطالب نگارش

 متون؛ تقویت از غیرضروري ضروري

 عمومی اطالعات

 مطالب علمی؛ سؤاالت؛ بانک

 و ماژیک؛ برد وایت تخته

 روي طراحی شده بازي تخته

 تعدادي دکمۀ و تاس مقوا؛

 مهره عنوان به رنگی

ثبت  چرا؟؛ چیست؟ شما مورد عالقه غذاي مانند سؤاالت بانک ارائه
 دلیل این به چونکه، مانند زیرا، کردن کلماتی پیدا آموزان؛ دانش هاي جواب

 تخته؛ بازي انجام ها؛ به آن مربوط هاي استدالل و راهنما یک عنوان به

 چند در قالب ها آن به دادن پاسخ و روزمره زندگی رابطه با در سؤاالتی

 خانگی تکلیف عنوان به جمله
داخل متن؛  معلولیو  علت روابط با آشنایی 12

نحوة  با متن؛ آشنایی اصلی پیام شناسایی
 پاسخ متون؛ تقویت بازداري سازي خالصه

 تقویت اطالعات خود؛ و سازماندهی

 واژگان تقویت خزانۀ عمومی؛

 متن (کلماتی که ساختار بانک

 را آن متن اساس بر آموز دانش

 مانند نتیجه، کند می بررسی

مانند،  از، اول، بعد خالصه،
 و ...) که آنجا از زیرا،

 اتفاقات، توالی متن، اصلی و پیام موضوع از متن اعم ساختارهاي بررسی

 کردن پیدا پخش موسیقی؛ ؛)معلولی و علت روابط ها، و شباهت ها تفاوت

 موسیقی؛ پیدا شدن پخش زمان تا ساختار کمک بانک با ساختارها این

 خود زبان به ها آن بیان خوانداري؛ متن کتاب داخل در مشابه کلمات کردن

 
مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخلـه،   برنامۀ   

) و فرامـرزي و  2014( 1سیسون و برگرفته از برنامۀه سیسون
) اســت. ایــن برنامــه کــه بــراي کودکــان 1396( محمــدزاده

هاي پـنج   دبستانی تا سوم دبستان طراحی شده، در گروه پیش
نفري به صورت گروهـی برگـزار شـد. در محتـواي برنامـه      

هـاي   منظور تقویت مهارت خواندن و درك مطلب از بازي به
هاي سرگرم کننـده و متناسـب بـا توانـایی      دار، فعالیت جهت

آموزان نیز نقش فعـالی داشـتند و    شد. دانش کودکان استفاده
کرد. پژوهشگر  ها را به عنوان راهنما هدایت می پژوهشگر آن

آموزان  کرد که دانش هایی مطرح می در بین جلسات نیز سؤال
هـا   هجایی، جمله هاي تک دادند. براي محتوا از کلمه پاسخ می

                                                 
1. Sisson and Sisson 

فاده آمـوزان اسـت   هاي کوتاه و متناسب با توانایی دانـش  و متن
اسـتفاده  مانند شـعر و داسـتان   » ب«شد. از چند کتاب سطح 

که توسط کـانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان       شد
بندي شده است. شایان ذکر است که بـر متـون خاصـی     طبقه

پـذیري و تعمـیم مطالـب خوانـدنی      تأکید نشـد تـا انعطـاف   
در پایان جلسات آمـوزش، هـر دو گـروه بـه     محدود نشود. 

نی آزمون خواندن و نارسـاخوا آزمون با استفاده از  عنوان پس
. شـدند بار دیگر ارزیابی  تحصیلی خودکارامدي و پرسشنامۀ

آزمـون و   دست آمـده از ایـن دو موقعیـت (پـیش     هاي به داده
آزمون)، براي دو گروه بـا اسـتفاده از تحلیـل کواریـانس      پس

هـا از   تحلیـل داده  بـراي . شـد چندمتغیري تجزیـه و تحلیـل   
  استفاده شد. SPSSافزار آماري  نرم 24 ۀنسخ
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 ها یافته
 هـاي  سـال بـود. یافتـه    10 - 9ها بین  دامنۀ سنی آزمودنی   

 ها سن آزمودنی میانگین که بود آن کنندة بیان شناختی جمعیت

 27/0و  24/9آزمایش به ترتیب  گروه و انحراف معیار آن در

 معیار آن درو انحراف  ها سن آزمودنی بود. همچنین میانگین

هـاي   شـاخص بـود.   19/0و  18/9کنتـرل بـه ترتیـب     گـروه 
 عملکــرد خوانــدن و خودکارآمــديتوصــیفی مربــوط بــه 

در دو گــروه آزمــایش و کنتــرل در موقعیــت      تحصــیلی 
 ارائه شده است.  2آزمون در جدول  آزمون و پس پیش

 تحصیلی خواندن و خودکارآمديعملکرد توصیفی  هاي شاخص .2 جدول
 گروه کنترل شیگروه آزما تیموقع رهایمتغ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 86/0 83/13 97/0 47/13 آزمونشیپ خواندن عملکرد
 92/0 27/15 09/1 08/31 آزمونپس

 11/0 79/1 16/0 80/1 آزمونشیپ یلیتحص يخودکارآمد
 13/0 83/1 37/0 11/4 آزمونپس

 
عملکـرد   نمـرات دهـد میـانگین    ، نشان می2نتایج جدول    

پیش از مداخله و پـس  تحصیلی در  خواندن و خودکارآمدي
از مداخله تغییر یافته است. به علت وجود یک متغیر مستقل 

 دو) و مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسـخ بـه مداخلـه   (
از  )تحصـیلی  عملکرد خواندن و خودکارآمدي(متغیر وابسته 

آزمون آماري تحلیل کوواریانس چنـدمتغیري اسـتفاده شـد.    
ها بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري       ابتدا نرمال بودن توزیع داده

 ).<05/0P( اســمیرنوف بررســی و تأییــد شــد -کلمــوگروف

ییـد  أکوواریـانس را ت -آزمون باکس فرض همگنی واریـانس 
آزمون آمـاري تحلیـل   هاي  بنابراین، مفروضه). P=17/0( ردک

ــدمتغیري ــانس چن ــور،   کوواری ــن منظ ــه ای ــرار اســت. ب برق
 درتحصـیلی   عملکـرد خوانـدن و خودکارآمـدي    متغیرهـاي 

آزمـایش و کنتـرل در     نارسـاخوان در دو گـروه   آموزان دانش
اثر پیالیی، المبداي ویلکز، اثر هاتلینگ و «فرض آماري  پیش
 3محاسبه شد که نتایج آن در جدول   »ترین ریشه روي بزرگ

 ارائه شده است.  

 تحصیلی واندن و خودکارآمديعملکرد خنتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیري براي  .3جدول 
 يمعنادار سطح Fآماره  خطا يآزاد درجه هیفرض يآزاد درجه مقدار نام آزمون 

 
 گروه

 >005/0 64/10 25 2 88/0 ییالیاثر پ
 >005/0 64/10 25 2 09/0 لکزیو يالمبدا

 >005/0 64/10 25 2 13/26 نگیاثر هاتل
 >005/0 64/10 25 2 13/26 يرو شهیر نیتر بزرگ

    
آمـده اسـت،    3هاي چهارگانه کـه در جـدول    نتایج آزمون   

حاکی از آن است که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی 
ــدي از  ــدن و خودکارآم ــرد خوان ــیلی عملک ــاوت  تحص تف

بردن به این تفاوت،  ). به منظور پی>005/0Pمعناداري دارند(
یـا مـانکووا   از آزمون آماري تحلیل کوواریانس چنـدمتغیري  

نتـایج  کـه  آمده اسـت.   4استفاده شد که نتایج آن در جدول 

که گروه آزمایش و کنترل حـداقل در یکـی    بودحاکی از آن 
تحصــیلی  متغیرهــاي عملکــرد خوانــدن و خودکارآمــدياز 

بردن به ایـن   ). به منظور پی>005/0P( تفاوت معناداري دارند
تفاوت، از آزمون آماري مانکوا استفاده شد کـه نتـایج آن در   

 آمده است.  3جدول 
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 تحصیلی  براي عملکرد خواندن و خودکارآمدينتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیري  .3جدول 
 مجذور اتا يمعنادار سطح F ةآمار مجذورات نیانگیم يآزاد درجه مجذوراتمجموع  وابسته يرهایمتغ

 62/0 0001/0 14/18 68/81 1 68/81 خواندن  عملکرد
 64/0 0001/0 87/23 22/69 1 22/69 یلیتحص يخودکارآمد

    
دلیـل همبسـتگی بـا     آزمـون بـه   در این تحلیل، متغیر پـیش    
، 3آزمون تعدیل شده است. با توجـه بـه نتـایج جـدول      پس

عملکـرد خوانـدن و   آزمون  گروه اثر معناداري بر نمرات پس
مجـذور   بر اساس .)>05/0P( داشتتحصیلی  خودکارآمدي

 هـر  درصـد تغییـرات   64 و 62ترتیب  توان بیان کرد به اتا می
تحصـیلی   عملکرد خواندن و خودکارآمدي متغیرهاي از یک

   .اثر مداخله استبه علت 

    گیري بحث و نتیجه
آمـوزش هدفمنـد    یاثربخشـ  نیـی تعبا هدف  حاضر پژوهش

خواندن مبتنی بر پاسخ بـه مداخلـه بـر عملکـرد خوانـدن و      
 انجـام شـد.  آموزان نارساخوان  خودکارآمدي تحصیلی دانش

اثربخشـی آمـوزش    کننـدة  هاي پژوهش حاضر کـه بیـان   یافته
بـر عملکـرد   هدفمند خواندن مبتنـی بـر پاسـخ بـه مداخلـه      

آمـوزان نارسـاخوان    خواندن و خودکارآمدي تحصیلی دانش
) مبنی بـر اثربخشـی   2016هاي پژوهش فولهابر ( بود، با یافته

برنامۀ آموزشی تکرار روخوانی از متن بر عملکـرد خوانـدن   
ــودنی ــورد (  آزم ــا و گیف ــتفاده از  2014ه ) در خصــوص اس

آموزان همسـو   ژي گرافیکی در عملکرد خواندن دانشتکنولو
هـا بـا نتـایج پـژوهش ویزنیتـزر و       است. همچنین این یافتـه 

)، 2005)، شیرمر (2008)، رینس و همکاران (2010سچفل (
) مبنـی بـر تـأثیر مثبـت و     2002(ویلیــامز  ) و 2004هوفر (

هــاي خوانـدن    مهـارت در بهبودچنـدحسـی  معنادار روش
. همچنین با نتـایج پـژوهش   است همسو ساخوانکودکان نار
 و خودکارآمدي برانگیز ) مبنی بر ارتباط توجه1397صدوقی (

 تحصـیلی  عملکـرد  و سـازگاري  بـا  تحصـیلی  آوري تـاب 

اثربخشی مبنی بر  )1396( محمدزاده و فرامرزيدانشجویان؛ 
هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخلـه بـر درك    ۀمداخل

اختالل یادگیري، و همچنین نصـري و  آموزان با  مطلب دانش
) در خصــوص اثربخشــی روش  1395کریمــی لیچــاهی ( 

ــش     ــرد خوانــدن دان ــی در بهبــود عملک آمــوزان  چندحس
)، خانجـــانی و 1392نارســـاخوان، یعقـــوبی و همکـــاران (

) و صالحی و 1391ران ()، خانجانی و همکا1391همکاران (
) مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار روش آموزش 1391سلیمانی (

آمـوزان   چندحسی فرنالد بر بهبـود عملکـرد خوانـدن دانـش    
 نارساخوان همخوانی دارد. 

از آن  تـوان بیـان کـرد    مـی تبیین ایـن یافتـه    به منظور    
عملکـرد خوانـدن و   در  نارسـاخوان  آمـوزان  جایی که دانش

اي مواجه هسـتند   هاي عمده با چالش آمدي تحصیلیخودکار
و از سوي دیگر، بـا توجـه    )1395آبکنار،  (عاشوري و جلیل

وجـود دارد.   به اینکه مشکالت خواندن در افراد نارسـاخوان 
عملکرد خواندن عادي،  آموزان ها نسبت به دانش بنابراین، آن

ن، (هاالهان و دیگراتري دارند پایینو خودکارآمدي تحصیلی 
ي تحصـیلی بـه توانـایی    مدرآکادخو). عالوه بـر ایـن،   2015

ح تعیـین شـده   سطودر یا فعالیت ي گیردیااي برمشهود فرد 
ن نداخود بر عملکردي نیز مل متعداشاره دارد. همچنین، عوا

، معلم، لدینز، واموآنشدابه ط مل مربواعو شاملدارنـد  تأثیر 
 ).2016ان، شود(ویلیامز و همکـار  سی میمۀ دربرناو سه رمد

گذارند و نفش مهمی در زمینـۀ   میر هم تأثیر ـل بـمان عوـیا
ــد.      ــان دارن ــدن کودک ــواد خوان ــرفت س ي مدرآکادخوپیش

تحصیلی هم با نارساخوانی مرتبط اسـت و بـر یکـدیگر اثـر     
 ).2017گذارند(پترتو و ماساال،  می

ــر،     ــرف دیگ ــۀ مدرآکادخواز ط ش نگیزاحیاتی ي جنب
پیشبینی د را فرکارایی تغییر ان میزاد و رفابین ر فتاو رست ا

اف هداگزینش کنــد. زیــرا بــاور خودکارآمــدي بــر      مــی
و ستقامت ان امیز، ظایفم ونجاش در اتالان میزانگیز، چالش
ها رتحمل فشاان میزت و یی با مشکالرویاري در روپشتکا

رسد نارساخوانی با عملکرد خواندن  گذارد. به نظر می ثر میا
حصیلی رابطۀ نزدیکـی داشـته باشـد و بـه     و خودکارآمدي ت

صورت متقابل بر همدیگر مؤثر باشند. عالوه بر این، احتمال 
رود چرخۀ معیوبی میان عملکرد خوانـدن، خودکارآمـدي    می

اي را  تحصیلی و نارسـاخوانی پدیـد آیـد کـه چنـین رابطـه      
). از طـرف دیگـر،   2015کنـد(کرك و همکـاران،    تقویت می

 اي برنامـه ن مبتنی بر پاسخ بـه مداخلـۀ   هدفمند خواندبرنامۀ 
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هــاي  ، چندســطحی و متناســب بــا توانمنــدي   کــاربردي
کـاربرد حـواس   رویکـرد  اسـت کـه بـر مبنـاي      آموزان دانش

مختلف (از جملـه دیـداري، شـنیداري، جنبشـی و المسـه)،      
تدوین شـده اسـت(هاالهان و    هاي عملی و کاربردي فعالیت

 یـک  ارائۀ قبل از خواندن مداخلۀ هدفمند ).2015همکاران، 

 آنچـه  میـان  مـتن،  آن با مرتبط نیازهاي پیش ارائۀ با ابتدا متن،

 پـل  دارد، ضعف آن در آنچه و دارد مهارت در آن آموز دانش

 ایـن  در آن، دهـد. عـالوه بـر    مـی  بسـط  هم به را ها آن و زده

 لـذا  د؛شـو   می تقسیم تري کوتاه هاي قسمت به ها متن مداخله

 تهدیـدآمیز  تـر  نارساخوان کـم  آموز دانش برايها  قسمت این

 قابـل  و کوتـاه  چون شده متون تقطیع و تکالیف بود. خواهند

یـک   روي تنهـا  دهنـد  می اجازه آموزان دانش به هستند، کنترل
 تـوجهی  هـا  قسـمت  دیگر به موقتاً و کنند تمرکز متن از اصل

 بـه  تنهـا  نـه  مداخلـه،  کمـک ایـن   بـا  باشند. بنابراین، نداشته

د شـو  مـی  موجـب  بلکه شود، می داده جهت ها آن هاي فعالیت
 بیشـتري  تسـلط  تکلیف به نسبت کنند احساس آموزان دانش

). پس دور از انتظار نیست که 2014(سیزون و سیزون،  دارن
فرنالـد موجـب بهبـود عملکـرد      به روش چندحسیآموزش 

 نارسـاخوان  آمـوزان  خواندن و خودکارآمدي تحصیلی دانش
 شود.    

در راستاي ایـن اهـداف چیـزي کـه بـیش از       ،بنابراین   
اهمیـت   نارسـاخوان  آمـوزان  دانـش پیش بـه طـور ویـژه در    

هدفمند خواندن مبتنی بـر پاسـخ بـه    برنامۀ آموزش  ،یابد می
را بـا   نارسـاخوان  آمـوزان  دانـش  است. در نتیجه اگر مداخله
 بههدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله آموزشی  ۀبرنام

پیشـرفت   ةعوامل تهدیـد کننـد   از ،مناسب هدایت کنیم مسیر
کـاهش   شود و برخـی از مشـکالت   می کاسته ها آن تحصیلی

ــی ــد   م ــه یاب ــاخوانیک ــراي نارس ــیلی و   ب ــرفت تحص پیش
 .دکنـ  مـی  ایجـاد  آمـوزان  خودکارآمدي تحصیلی ایـن دانـش  

آموزشـی مناسـبی    ۀبرنامـ  کودکان نارسـاخوان، براي چنانچه 
عملکـرد خوانـدن و   رود کـه   احتمال مـی  ،تدارك دیده شود

 دهنـدگان  . پیشـنهاد ها بهبود یابـد  خودکارآمدي تحصیلی آن

هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ بـه مداخلـه   با برنامۀ آموزش 
 هاي مهارت و تمرین تکرار و ها آموزش تداوم لزوم بر همواره

 بتوان اگر ،پس اند. کرده کیدأت کامل تسلط حد تا شده آموخته

 بـراي  کـافی  زمان ،آن قالب در که کرد طرح را مدونی برنامه

 فرصت و شود فراهم چندحسی ۀمختلف برنام ءاجزا آموزش

بهبـود   شـاهد  تـوان  مـی  گیرد، قرار ها آزمودنی اختیار در الزم
 آمـوزان  عملکرد خوانـدن و خودکارآمـدي تحصـیلی دانـش    

  د.بو نارساخوان
کــه وجــود دارد هــایی  محــدودیتدر هــر پژوهشــی    

پژوهش حاضر هم از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش 
کـالس سـوم دبسـتان در     آموزان نارسـاخوان  در مورد دانش
خاصـی   هـاي ابزار سال انجام شـد. از  10 - 9محدوده سنی 

ارزیـابی عملکـرد خوانـدن و خودکارآمـدي تحصـیلی      براي 
 بـا توجـه بـه محـدودیت     ، همچنـین ها استفاده شد آزمودنی

پس بایـد در   .فراهم نشدزمانی، براي اجراي آزمون پیگیري 
هـاي   پـژوهش  در اجـراي  بنابراین،تعمیم نتایج احتیاط کرد. 

  هـاي  سـایر گـروه   در میانشود که پژوهش  پیشنهاد می بعدي
هـاي کالسـی و سـنین     در پایـه  يریادگیـ  ینـاتوان کودکان با 
ــاوت ــام  متف ــوانج ــی ش ــدن و  د، در بررس ــرد خوان عملک

کارآمدي تحصیلی از ابزارهاي دیگري استفاده شود، بـه  خود
مختلفی استفاده شود و هاي آموزشی  برنامه از منظور مداخله

اجراي آزمون  برايهمچنین زمانی نتایج با هم مقایسه شوند. 
 در نظر گرفته شود.  پیگیري 

 منابع
اثربخشـی   ).1396خراسانی، فرنگیس ( حمیدي، فریده و محمدي

فعال بـر   گروهی شناختی رفتاري والدین کودکان بیش ةمشاور
فصـلنامه توانمندسـازي کودکـان    . اختالالت رفتاري فرزنـدان 

 .50-60):22(8، استثنایی
). 1394طلـب، طـاهره.، یزدانـی، فریـدون و آقـایی، افسـانه (       حق

 فرنالد و اورتون چندحسی آموزشی هاي شیوه اثربخشی مقایسۀ

مالیـر.   شـهر  نارسانویس آموزان شنوشتن دان اختالل بهبود بر
 .85-71):4(3، یادگیري در شناختی راهبردهاي دوفصلنامه

خانجانی، زینب.، مهدویان، هوشنگ.، احمدي، پریچهر.، هاشـمی،  
). مقایسـه اثربخشـی روش   1391پـور، لـیال (   اهللا تورج و فـتح 

پسخوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختالل 
 .147-117): 8(2، نامه افراد استثناییفصلنارساخوانی. 

). 1391خانجانی، زینب.، مهدویان، هوشنگ و احمدي، پریچهـر ( 
آموزان  اثربخشی روش چندحسی فرنالد بر نارساخوانی دانش

فصـلنامه افـراد   پایه دوم ابتدایی شهر تبریز (مطالعه مـوردي).  
 .157-135): 6(2، استثنایی

). 1391اي، جـواد (  مسعود و اژهغالمعلی لواسانی،  .،اوري، مژدهد
گرایی و خودکارآمدي تحصیلی با اهداف پیشرفت  کمال ۀرابط
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 .281-266 ):3(16، شناسی مجله روان. دانش آموزان
). مقایسۀ میزان اثربخشی 1391صالحی، آزاده و سلیمانی، مهران (

دو روش فرنالد و سینا بر عملکرد خواندن کودکـان دو زبانـه   
داراي اختالالت خواندن پایه دوم و سـوم دبسـتان شهرسـتان    

: 2، مجله مطالعـات نـاتوانی  . 90-89ارومیه در سال تحصیلی 
8-18. 
 یلیتحص يآور تاب و يآمدخودکار رابطه). 1397( دیمج ،یصدوق
. یپزشـک  علـوم  انیدانشـجو  یلیتحصـ  عملکرد و يسازگار با

 . 14-7 :)2(11 ،یپزشک علوم در آموزش يراهبردها هینشر
 يهـا  ی). نـاتوان 1395( هیسـم  دهیس آبکنار لیمحمد و جل يعاشور
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Abstract 
Aim. The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of targeted 
reading intervention based on response to intervention on reading function and academic self-
efficacy of students with dyslexia in Hamedan city. Methods. This research was a quasi-
experimental study with pre-test, post-test design and a control group. The study population 
consisted of third grade elementary school students with dyslexia. Subjects were selected by 
simple random sampling method, so that 30 students with dyslexia particiapted. Subjects were 
divided into two groups randomly (experiment and control group), each consisting of 15 
students. Experiment group received targeted reading intervention based on response to 
intervention in 12 sessions while control group did not. The tools of present research were 
Koromi-Nouri & Moradi’s Reading and Dyslexia Test (2005) and McIllroy & Bunting’s 
Academic Self-efficacy Questionnaire (2001). The data were analyzed by using multivariate 
analysis of covariance test (MANCOVA). Results. Findings of this research showed that 
mean scores of reading function and academic self-efficacy in experiment group were 
significantly increased after intervention in comparison with control group. The targeted 
reading intervention led to improve the reading function and academic self-efficacy of 
students with dyslexia. Conclusion. Therefore, paying attention to the variables such as 
reading function and academic self-efficacy are essential and planning for providing targeted 
reading intervention based on response to intervention for these students is of particular 
importance.  

Keywords 
Academic self-efficacy, dyslexia, reading function, targeted reading intervention 
  

                                                 
1. PH.D student of Psychology and Exceptional Children Education Ahvaz branch, Islamic Azad University, 

Ahvaz , Iran . 
2. Corresponding Author: Ph.D Assistant professor of psychology, department with  special needs, Universityof 

Isfahan, Isfahan, Iran.      s.faramarzi@edu.ui.ac.ir     
3. Department of Psychology ,Ahvaz branch , Islamic Azad University, Ahvaz, Iran 
4. Department of Psychology ,Ahvaz branch , Islamic Azad University, Ahvaz, Iran 
5. Professor Department of Psychology Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran 


