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-آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش ریتأث

 گام با نشانگان داونآموزان آهسته

 
 1علی صادقی سیاح

 2غالمعلی افروز

 3اکبر ارجمندنیاعلی 

 4مسعود غالمعلی لواسانی 

 
 چكیده

 امگآهسته آموزاندانش خواندن مطلب درک و سرعت دقت، بر یکاربرد خواندنپژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش متون  هدف:

روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی از نوع روش:  برنامه آموزش انفرادی خانواده محور انجام شد.با استفاده از رویکرد  داون نشانگان با

گام با نشانگان داون شهرستان همدان بودند که در سال آموزان آهستهبا گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام دانش آزمونپسو  آزمونپیش
در دسترس  صورتبهداون بود که  با نشانگانگام آموز آهستهنفر دانش 02 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 5966 -65تحصیلی 
 ، از دو آزمونازیموردنآوری اطالعات جمع منظوربهنفر( تقسیم شدند.  52نفر( و کنترل ) 52دو گروه آزمایش )تصادفی به  صورتبهانتخاب و 

ای، متون دقیقه 92جلسه  56به گروه آزمایش در ( محقق ساخته استفاده شد. آزمونپسو  آزمونپیشجداگانه پیشرفت تحصیلی خواندن )
از طریق انجام آزمون تحلیل  آمدهدستبههای دادهخواندن کاربردی آموزش داده شد و گروه کنترل تحت چنین آموزشی قرار نگرفت. 

آموزش متون خواندن نتایج نشان داد که ها: یافته .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  05نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از کوواریانس 

أثیر ت گام با نشانگان داونآموزان آهستهدانش بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن برنامه آموزش انفرادی خانواده محوربا رویکرد کاربردی 

با  گیری:نتیجه .(>225/2pخواندن و درک مطلب بیشتر است ) دقتبه( و تأثیر آن بر سرعت خواندن نسبت >225/2pمعناداری دارد )

گونه قضاوت کرد که متون خواندن کاربردی، برنامه درسی مناسبی برای بهبود توان ایندر پژوهش حاضر می آمدهدستبهنتایج  توجه به
 از آن بهره برد. یبخشتوانکز اتوان در مدارس استثنایی و مرو می استگام با نشانگان داون آموزان آهستهعملکرد خواندن در دانش

 ، درک مطلب خواندن، دقت خواندن و سرعت خواندنداون با نشانگانگام آموزان آهستهخواندن کاربردی، دانش :هادواژهیکل
 

 مقدمه
های روانی ویرایش لختالدر راهنمای آماری و تشخیصی ا

 ل)اختال یگامآهستهاست:  شدهفیتعرگامی چنین پنجم، آهسته
در  نقص واسطهبهل فرایند رشدی است که ال، اخت(تحولی هوشی

های مفهومی، اجتماعی رفتار سازشی در حوزه کارکرد ذهنی و هم در
گام، گروهی از کودکان شود. کودکان آهستهو عملیاتی تعریف می

های شناختی و رفتارهای هستند که به علت عالئمی مانند مهارت
ی اختالالت عصبی رشدی قرار دارند ی ضعیف در طبقهسازگارانه
با توجه به  گامآهستهکودکان (. 0259، 6آمریکا یپزشکروان)انجمن 

به کودکان عادی، رفتارهای  نسبتها، های ویژه آنمحدودیت

                                                           
 علوم و تحقیقات تهران، ایران؛. دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 5
 مسئول. ایمیل: نویسنده (. دکتری روانشنناسنی و آموزش کودکان اسنتثنایی، اسنتاد ممتاز گروه روانشنناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران0

(afrooz@ut.ac.ir 
 استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران. دکتری روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان 9
 . دکتری روانشناسی تربیتی، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران.4

 51/1/5965تاریخ پذیرش مقاله:  05/5/5965تاریخ ارسال مقاله:

 

5. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) 

 سبب، آنان به دهندمیاز خود بروز  بیشترینایافته  سازش
های شناختی و های گوناگون که غالباً از محدودیتمحدودیت

 روروبهمتعددی  هایشکست، با شودمیها ناشی انطباقی آن
روان و کیفیت زندگی  المتها کاهش سو پیامد همه این شوندمی
(. در میان کودکان و نوجوانان 5965و نقدی،  زادهقاسم) هاستآندر 

ای برخوردارند. گام، افراد با نشانگان داون از جایگاه ویژهآهسته
گام با نشانگان داون دارای آموزان آهستهکودکان و دانش

ها و صفات رفتاری هستند که قابل توصیف ای از ویژگیمجموعه
است. دامنه توجه و تمرکز این کودکان بسیار محدود است. این 

به  ی خودکودکان در انعکاس و بیان روشن و واضح افکار و اندیشه

 داون نشانگان با گام آهسته آموزان دانش خواندن مطلب درک و سرعت دقت، بر کاربردی خواندن متون آموزش تأثیر
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توانند در برابر شرایط و دیگران دچار اشکال هستند. همچنین نمی
العمل مناسبی از خود نشان دهند. های خاص رفتار و عکسموقعیت

ا هگام با نشانگان داون در مقابل مشکالت، نارساییکودکان آهسته
 آموزند و زود فراموشهستند و دیر می تیظرفکمها بسیار و ناکامی

هایی در زبان بیانی و گفتاری خود و د. این کودکان نارساییکننمی
هایی در ساختار شنوایی خود دارند. شناخت فنوتیپ همچنین نارسایی

رفتاری خاص این کودکان جهت طراحی مداخالت درمانی و 
ای برخوردار آموزشی مناسب و سودمند برای آنان از اهمیت ویژه

 (.5962است )افروز، 
های فردی، د آموزش ضمن تأکید بر تفاوتهای جدینظریه

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

، 5کاراهوکا، کاراهوکا، کارغلو، گولوقلو و آرفغلو)آنان شد  تحصیلی
دنبال بهبود خود هستند و های آموزشی همواره به نظام(. 0252

 یترین عامل موفقیت هر نظام آموزشی، میزان عملکرد تحصیلمهم
عملکرد تحصیلی به (. 0251، 0اسارتا و اشمیت)فراگیران آن است 

معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی است که 
 ؛ کرک،0250 ،9آدیمی)است  شدهیزیربرنامهریزی و برای آن طرح

 ترین نشانه موفقیت نظام آموزشی درمهم (.0256، 4گاالگر و کولمن
رسیدن به اهداف، شیوه عملکرد تحصیلی فراگیران آن است. فراگیر 

معلمان  ،همساالنبا عملکرد تحصیلی مناسب مورد تائید و پذیرش 
و احساس کفایت و لیاقت او  نفسعزتو  گیردمیو والدین قرار 

 ل فرد با عملکرد تحصیلی نامناسب و ضعیفدر مقاب ،شودمیبیشتر 
لیاقتی بی کفایتی،کند و احساس بیبه توانایی و کفایت خود شک می

 فان و) ماندیبازمکند و از ادامه تحصیل و یادگیری و حقارت می
های مهمی از زندگی افراد عملکرد تحصیلی بر جنبه (.0254، 6نگو

اه ب شغل بهتر، جایگ، کسباالترمثل ارتقاء به مقاطع تحصیلی 
ذارد گتر، رضایت خاطر بیشتر و غیره تأثیر میاجتماعی مناسب

-(. یکی از انتزاعی0254، 5هار و چیو دیوید ، وود، کیمگاالبرین، )

عملکرد تحصیلی عملکرد خواندن  یهامؤلفهترین ترین و پیچیده
های اساسی از قبیل غنی کردن آموزش خواندن در تقویت مهارتاست. 
های خواندن، درک و ی واژگان، احساسات و افکار، توسعه مهارتخزانه

رعت ی، سفهم معنادار از متون نوشتاری، تفسیر کردن متون نوشتار
آموزان اندن برای کسب لذت به دانشخواندن، عادت خواندن و خو

توان برای عدم (. ازجمله دالیلی که می0256، 1کند )بلوتکمک می
گام با نشانگان داون در خواندن ذکر نمود، ن آهستهآموزاموفقیت دانش

ر طویکی مشکل مربوط به طبیعت خاص عمل خواندن است که به

                                                           
1. Karahoca, Karahoca, Karaoglu, Gulluoglu & Arifoglu 

2. Asarta & Schmidt 

3. Adeyemi 

4. Kirk, Galager & Colmen 

5. Phan & Ngu 

6. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David 

صبری و عجله نظام گیرد؛ دوم، بیغیرملموس و نمادی انجام می
ای هصورت که قبل از ارائه و تقویت مهارتآموزشی مدرسه است. بدین

 کند؛ سوم، کمیندن را شروع مینیاز )در دوره آمادگی(، آموزش خواپیش
رد گامی و فرایند خواندن و کاربو قلّت اطالعات توصیفی پیرامون آهسته

های مختلف در آموختن خواندن است؛ چهارم، ضعف در تهیه و روش
گام آموزان آهستهارائه مواد خواندنی کاربردی برای کودکان و دانش

 امگآهستهدر کودکان بایست آموزش خواندن می (.5969)افروز،  است
پشتیبانی الزم جهت  سال ادامه پیدا کند و 55تا  1با نشانگان داون 

ها صورت پذیرد. ممکن است این کودکان برای کمک به آن
ند. های اضافی نیاز داشته باشخواندن به فعالیت ینهیدرزمپیشرفت 

و  برندهای آموزشی ساختارمند بهره میخیلی از کودکان از برنامه
ی گروه صورتبهصورت انفرادی و هم توانند هم بهها میاین برنامه

 .(0250، 8آموزش داده شوند )برد، بیدمن و بکلی

 ذهننی و هایهای درسی متناسب با تواناییتهینه برنامه
آموزان اسنتثنایی کنه های مختلف کودکان و دانشجسنمی گروه

بتوانند اینن افنراد را بنرای ینک زنندگی مسنتقل آمناده سنازد، 
های مختلف حناکی از اینن اسنت کنه بسنیار ضروری است. یافته

خصوص آموزان بننا نیازهننای ویننژه بهدسننتیابی دانش
بنه اشنتغال و زنندگی مسنتقل مستلزم  گامآهستهآموزان دانش

(. 0225 ،6بننناک) اسنت کاربردیبرخورداری آنان از برنامه درسی 
با  کاربردیهمچنین والدین و معلمان معتقدند کنه برنامنه درسنی 

 بسیار باالیی دارد و ارتبناط گامآهستهآموزان زندگی دانش
 آموزدمی هاآندر جامعه را به  های ضروری بنرای زنندگیمهارت

 (.0226 ،52)فنورمن
ی تهیه و تنظیم کتاب درسی و روش تدریس بنابراین نحوه

، آموزانمعلم در تقویت دقت، سرعت و درک مطلب خواندن به دانش
 رایخواندن کاربردی ب مواد کننده است. تهیهمهم و تعیین العادهفوق

جدی  مشکلانتزاعی با  تفکر ینهیدرزمکه  گامآهسته دانش آموزان
های شناختی و فرایند یادگیری مواجه هستند و توجه به ویژگی

ی مهارت ترین گام در آموزش و توسعهایشان در تدریس، اساسی
شامل  های خواندن کاربردیمهارت(. 5969افروز، است )خواندن 

، شناختن و ستیزطیمحهای ها و آرمتشخیص و خواندن برچسب
دفترچه های مهم، استفاده از و سالها خواندن ایام هفته، ماه

راهنمای تلفن، استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطالعات، 
خواندن یک بروشور برای پیدا کردن اطالعات خواندن کلمات پول، 

های درخواست خواندن رسید خرید، خواندن یک منو، خواندن فرم
ی ورهدر تحقیقی معلمان د. (0228، 55پرورش و آموزش)دپارتمان 

7. Bulut 

8. Bird, Beadman & Buckley 
9. Bouck 

11. Foreman 

11. Depatman of Education 
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آموزان ی درسی که برای دانشمتوسطه گزارش دادند، برنامه
ی آموزش برنامه %8/09شامل شود، آموزش پذیر ارائه می گامآهسته
برنامه آموزش  %9/56ی درسی کاربردی و برنامه %56ویژه، 

(. در تحقیقی دو روش آموزش 0250، 5عمومی است )بوک و جوشی
لمه(، ک لیوتحلهیتجزجزء خوانی ) کل خوانی کلمه )ببین و بگو( و

برای یادگیری خواندن در کودکان با نشانگان داون مورد مقایسه 
 یراوانفهای هر دو گروه پیشرفت قرار دادند. نتایج نشان داد آزمودنی

 هاینشان دادند ولی فقط آزمودنی دهیدآموزشهای در خواندن کلمه
 یادیزا شدند و پیشرفت هقادر به تعمیم این مهارت یجزء خوانگروه 

، کارول را در کلمات آموزش ندیده نشان دادند )کریستینا، هلوم،
های ای، مهارتدر یک پژوهش مقایسه (.0228، 0نسیر و اسنولینگ

با  خواندن افراد با نشانگان داون در حال تحصیل در کالس اول
 یبررس موردآموزان عادی کالس اولی های خواندن دانشمهارت

ای هگرفتند. نتایج نشان داد، افراد با نشانگان داون در مهارتقرار 
زان آمودرک شنیداری مربوط به خواندن پیشرفت کمتری از دانش

عادی داشتند و مقایسه پروفایل دو گروه نشان داد، سطح درک 
بینی است. خواندن از روی درک شنیداری در هر گروه قابل پیش

های توانند تواناییشانگان داون نمیآموزان با ن، گرچه دانشجهیدرنت
آموزان عادی را نشان دهند، اما تأثیر درک شنیداری خواندن دانش

. (0226، 9نیست )راش و لوارتو انکارقابلها بر مهارت خواندن آن
ای بر روی ( طی مطالعه0228) 4تاملینسون، بریمی ژین و نارویز

برنامه آموزش های یادگیری، اثربخشی آموزان با ناتوانیدانش
آموزان را اثبات این دانش خواندن بر یادگیریخواندن  انفرادی

ی میزان رضایتمندی والدین به آموزش کردند. طی پژوهشی درباره
برنامه والدین با اجرای  %82، برنامه آموزش انفرادیاز طریق 

جب افزایش های اعضای گروه را موموافق و فعالیت آموزش انفرادی
، 6نی)وسیلیکی، ماریتا و ال خالقیت و یادگیری فرزندشان دانستند

0255.) 

برنامه درسی کاربردی مبتنی بر ابعاد مختلف مهارت زندگی از 
های های زندگی روزمره و مهارتهای اجتماعی، مهارتقبیل مهارت

ز آموکاری است. در برنامه درسنی کاربردی نیازهنای ویژه هنر دانش
آموز بنر اسناس آن نیازها شود و برنامه درسی هر دانشخص میمش

تنها نیازهای فعلنی بلکه نیازهای آینده شود. این برنامه نهطراحی می
مواد  .(0226)فورمن،  دهدآموز را نیز منورد مالحظنه قنرار میدانش

آموزان با نشانگان داون که ویژه برای دانشخواندن کاربردی به
تفکر انتزاعی با مشکل جدی مواجه هستند و همچنین با  ینهیدرزم

ت خواندن ضعیف و مشکال نیب کینزدرابطه خیلی توجه به اینکه 
ترین گام از اساسی (0226، 5زبان شفاهی وجود دارد )کاتس و کمهی

                                                           
1. Bouck & Joshi 

2. Kristina, Hulme, Carroll, Nasir & Snowling 

3. Roch   & Levorato 

4. Tomlinson, Brimijoin & Narvaez 

ی مهارت خواندن است. چون خواندن ابزار در آموزش و توسعه
رم بیانی و گفتار افراد با سندقدرتمندی برای رشد و پیشرفت زبان 

 ها، افزایشی اینها است. نتیجه همهداون و بهبود رشد شناختی آن
ارتباطات اجتماعی و رسیدن به استقالل بیشتر برای افراد با نشانگان 

 (.0225، 1داون است )برد و بکلی
های آموزشی کاربردی متناسب با عدم اجرای برنامه در صورت

آموزان با نیازهای ویژه، های فردی دانشا و تفاوتها، نیازهتوانایی
 صورت نخواهد طور مطلوببهکه یادگیری آموزشگاهی عالوه بر این

های زیاد بدون کسب گرفت، پیامدهایی نظیر؛ متحمل شدن هزینه
-، سپری شدن دوران طالیی یادگیری دانشبخشتیرضانتیجه 

لدین به علت یادگیری آموز و وای معلم، دانشآموزان، کاهش انگیزه
را نیز به همراه خواهد داشت. طی پژوهشی که  تر از حد انتظارکم

بزهکاران، افرادی هستند  %62افروز و همکارانش انجام دادند، بیش از 
ی آموزشی که به علت مشکالت یادگیری و عدم اجرای برنامه

(. با توجه به ضعف 5962)افروز،  اندکردهلیتحصمناسب، ترک 
ا ب گامآهستهآموزان های آموزشی خواندن کاربردی برای دانشبرنامه

نشانگان داون و محدود بودن پژوهش در این زمینه و همچنین 
اثربخشی آموزش برنامه  ینهیدرزمهای زیاد ضرورت انجام پژوهش

پژوهش  ی نتایج آن،رسانی جامع دربارهدرسی کاربردی و اطالع
خواندن کاربردی را بر دقت، سرعت و  ریتأثحاضر با هدف ارزیابی 

گام با نشانگان داون با آموزان آهستهدرک مطلب خواندن دانش
 استفاده از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور انجام شد.

 

 :روش
 آزمونپس - آزمونپیشپژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح 

-جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشو گروه کنترل است. 

های دوم و سوم ابتدایی گام با نشانگان داون پایهآموزان آهسته
 5966 – 65مدارس استثنایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 

گام با آموز آهستهدانش 02. نمونه آماری این پژوهش، شامل بودند
های دوم و سوم ابتدایی مدارس استثنایی نشانگان داون پایه

بود. به علت محدود  5966 - 65شهرستان همدان در سال تحصیلی 
بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شد. 

وجود مشکالت و  ( عدم5های ورود به پژوهش شامل مالک
در  فرزندانشان( رضایت والدین برای شرکت 0اختالالت همراه 

( داشتن سه  5های خروج از پژوهش شامل: مالک پژوهش بود.
( 9( عدم شرکت کامل در جلسات آموزشی 0سال متوالی تکرار پایه 

 عدم همکاری فعال والدین در طول اجرای برنامه آموزشی بود.

5. Vassiliki, Marit & Eleni 

6. Catts & Kamhi 

7. Bired & Buckley 

 داون نشانگان با گام آهسته آموزان دانش خواندن مطلب درک و سرعت دقت، بر کاربردی خواندن متون آموزش تأثیر
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آموز با دانش 02) موردمطالعهبعد از مشخص شدن گروه 
ی تصادف صورت بهآموزان گروه نمونه که نشانگان داون(، از دانش

 قرارگرفته( نفر 52)( و گروه کنترل نفر 52در دو گروه آزمایش )
آموزان گروه آزمایش گرفته شد و سپس دانش آزمونپیشبودند، 

توسط معلمان متخصص که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 
طه های الزم را در رابکودکان استثنایی بوده و آموزش سانسیلفوق

خواندن کاربردی با رویکرد برنامه آموزش با نحوه آموزش متون 
 9انفرادی خانواده محور دیده بودند به مدت پنج هفته، هر هفته 

ساعات کالسی( ) مدرسهانفرادی و در  صورتبهای دقیقه 92جلسه 

متون خواندن ) یآموزشتحت آموزش قرار گرفتند. محتوای 
موزان آدانشکاربردی( با استفاده از نیازسنجی از والدین و معلمان 

بود. والدین گروه آزمایش نیز در دو  شدهیطراحگام والدین آهسته
های الزم را جهت کار با فرزندشان دریافت کردند. جلسه آموزش

سپس بر اساس مراحل اجرای برنامه آموزش انفرادی که از ششمین 
 5پولن و کافمن ی هاالهان،ویراست کتاب کودکان استثنایی نوشته

است آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد  شدهباساقت( 0256)
ی مراحل اجرای برنامه خالصه .برنامه آموزش انفرادی اجرا شد

 :استآموزش انفرادی به شرح زیر 

 . مراحل اجرای برنامه آموزش انفرادی1جدول 
 گرفتهانجامها فعالیت مراحل

 یو تشکیل جلسه با مدیر و کادر آموزشی و ارائه توضیحات الزم درباره موردمطالعه مراجعه به آموزشگاه - ی پیش از ارجاعمرحله -5
 همکاری کادر آموزشگاه جهت کسب نتایج مطلوب.چنین ضرورت ، اهمیت آن و همموردمطالعهموضوع 

آموز، مدیر، مشاور، مربی بهداشت، مربی تشکیل گروه برنامه آموزش انفرادی، مشتمل بر آموزگار دانش -
 ریزی برای جلسات بعدی گروه.آموز و برنامهپرورشی و والدین دانش

 
 آزمون ؛ آزمون خواندن،ازجملهتوسط گروه برنامه آموزش انفرادی،  شدهیمعرفآموزان ارزیابی جامع دانش - ی ارزیابیمرحله -0

آموزان و کسب اطالعات الزم از والدین و آموزگاران ی دانشآزمون(، بررسی پروندهپیشخواندن )عملکرد تحصیلی 
 ها.مربوطه و ارزیابی میزان شنوایی، بینایی و وضعیت جسمانی و اجتماعی آن

ای هگارش برنامه آموزش انفرادی توسط تمامی اعضای گروه بر اساس ارزیابیی تدوین و نتشکیل جلسه -
 ها، خدمات ویژهی و انطباق، سازگارآمده و تعیین سطح فعلی عملکرد، اهداف آموزشیعملبه

 
شده، تدوینی آموزشی بر اساس برنامه آموزش انفرادی خانواده محور ی آموزشی: برنامهاجرای برنامه - ی آموزشیمرحله -9

 شود.ماه اجرا می 6/5ای و به مدت متوسط دقیقه 92ی جلسه 9ای هفته
آزمون( به عمل پسخواندن )آموز: پس از آموزش، آزمون عملکرد تحصیلی سنجش میزان پیشرفت دانش -

 آمد.
 

 است: شدهاستفادهاطالعات از ابزار زیر  یآورجمعبرای 

 جهت ارزیابی مهارت :پیشرفت تحصیلی خواندنآزمون 

آزمون پیشرفت تحصیلی ، از موردمطالعهآموزان خواندن دانش
انی ، فراوی این آزمونساخته استفاده شد. برای تهیه محقق 0خواندن

دوم  هایپایه« بخوانیم»کتاب های بکار برده شده در محتوای کلمه
ها، مه. سپس از بین این کلگام، استخراج گردیدو سوم ابتدایی آهسته

هایی که فراوانی بیشتری داشتند انتخاب و در مرحله بعد این کلمه
ساده و  وستهیپهمبهای کلمه 502ها در قالب دو متن داستانی کلمه
شد. در پایان هر متن پنج سؤال درک مطلب  یدهسازمان فهمقابل

ار گرفت. آموزان از آن متن بود قرکه نشانگر میزان درک دانش
دو متن خواندن به همراه پنج سؤال تهیه شد. هدف از  صورتنیبد

این آزمون، بررسی سطح خواندن آزمودنی ازلحاظ دقت، سرعت و 
میزان درک مطلب، تحلیل خطاهای خواندن و همچنین کشف نقاط 

                                                           
1. Hallahan, Kauffman & Pullen 

برای ارزیابی دقت خواندن، تعداد خطاهایی قوت و ضعف وی است. 
های جانشینی )جانشینی یک کلمه یا حرف آموزان در زمینهکه دانش

کلمه یا حرف دیگر(، امتناع )مکث زیاد قبل از خواندن کلمه  یجابه
(، تلفظ اشتباه، افزودن کلمه یا حرف یا هجا، حذف کلمه، موردنظر

عکس(  یجابهحرف یا هجا، بازگویی اصالحی و جابجایی )عسک 
وجود داشت، محاسبه شد و به این صورت نمره دقت خواندن کسب 

بر  شدهخواندهگردید. برای ارزیابی سرعت خواندن، از تعداد کلمات 
دقیقه استفاده شد و همچنین نمره درک مطلب  برحسبزمان  اساس

های درک مطلب کسب های صحیح به سؤالتعداد پاسخ بر اساس
 شد.می

های وابسته به مالک از نوع آزمون این آزمون کهبا توجه به این
، از روایی محتوایی استفاده شد. برای این ، برای تعیین روایی آناست

 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان تعلیم و تربیت آزمون 5منظور، از 

2. Reading academic achievement test 
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های آموزشی و محتوای موردنظر را با توجه به میزان دقتی که هدف
و میزان مطابقت آن را با هدفی که از آن  بندیسنجید، درجهرا می

 دییتأرا  هاآزمونبود، تعیین کرده و روایی محتوایی  شده استخراج
، از روش درصد توافق استفاده شد. نمودند. برای تعیین پایایی آزمون

 مشخص کرده برای این منظور، رسیدن به حد تسلط را برای آزمون
( از نفر 02ا بر روی گروهی )ر سپس دو فرم موازی از این آزمون

آموزانی را ها، اجرا شد و سپس درصد دانشآموزان همان پایهدانش
که در هر دو آزمون به حد تسلط رسیدند و یا نرسیدند، مشخص شد. 

که در درک مطلب، دقت و  یآموزاندانشنتایج نشان داد درصد 
ه ب انددهینرسسرعت خواندن هر دو آزمون به حد تسلط رسیده یا 

بود یا به عبارتی ضریب پایایی درک مطلب،  %85و  %80، %65ترتیب 
و  85/2، 80/2، 65/2دقت و سرعت خواندن و کل آزمون به ترتیب 

 آمد. به دست 85/2

های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی )میانگین( و آمار داده
 افزاررمناستنباطی )آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری( توسط 

SPSS ( 26/2با سطح معناداریp< مورد )قرار گرفت. لیوتحلهیتجز 

 :هایافته

گام دبستانی با نشانگان آموز آهستهدانش 02در پژوهش حاضر 
 .گروه کنترل( شرکت داشتند نفر 52گروه آزمایش.  نفر 52داون )

سال و میانگین سن گروه کنترل  4/50میانگین سن گروه آزمایش 
پسر و همچنین  درصد 52گروه نمونه دختر و  درصد 42، سال 0/50

 درصد پایه سوم بودند. 52درصد پایه دوم و  42
ی برای متغیر آزمون تحلیل کوواریانس چنداسنننتفناده از جهنت 

به شرح آزمون این الزم و ضنروری  یهافرضشیپ ها،تحلیل داده
 گرفت:مورد ارزیابی قرار زیر 

 های کوواریانس با استفاده از آزمون ام. باکسهمگنی ماتریس. 2ره جدول شما
 معناداری مقدار درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  مقدار آزمون

604/4 51/2 5 410/0941 514/2 

از  آمدهدستبهسطح معناداری  ،0شنماره با توجه به جدول  
های دهد ماتریسکه نشنننان می اسنننت 26/2تر از بزرگ Fآماره 

 کوواریانس با یکدیگر برابر هستند.

 های خطا با استفاده از آزمون لونبرابری واریانس .3جدول شماره 
 معناداری مقدار درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  متغیرهای وابسته

 618/2 58 5 225/2 دقت خواندن

 861/2 58 5 251/2 سرعت خواندن
 968/2 58 5 16/2 درک مطلب خواندن

از  آمدهدستبهسطوح معناداری  ،9شنماره با توجه به جدول 
سرعت، دقت و درک مطلب متغیر وابسته ) سهآزمون لون برای هر 

گفنت کننه  توانیم، لننذا بنناشنننننندیم 26/2تر از ( بزرگخوانندن

متغیر برابر هسننتند. بنابراین هر سننه  سننههای خطا در هر واریانس
 .ردیگیممورد تائید قرار  تحلیل کوواریانسشرط استفاده از آزمون 

 

 یمتغیر چندتحلیل واریانس های آزمون. 4جدول شماره 
 خطای آزادیدرجه  Fآماره  مقدار آزمون های چند متغیرهآزمون

 درجه آزادی
 هااندازه اثر آزمون یمعنادار مقدار

 8/2 225/2 59 9 060/51 8/2 آزمون اثر پیالیی

 8/2 225/2 59 9 060/51 0/2 آزمون الندای ویلکز

 8/2 225/2 59 9 060/51 66/9 آزمون اثر هتلینگ
 8/2 225/2 59 9 060/51 66/9 ریشه روی نیتربزرگآزمون 

 

از  آمدهدستبهسطوح معنا داری ، 4شماره با توجه به جدول 
که نشان از  باشندیم 26/2کمتر از ی متغیر هر چهار آزمون چند

آموزش متون خواندن کاربردی با استفاده از رویکرد برنامه تأثیر 

 که آنجا ازبر مدل دارد. همچنین آموزش انفرادی خانواده محور 
ق فو شرطشیپ، لذا بررسی استاندازه اثر هر چهار آزمون یکسان 

ها تفاوت چندانی ندارد و بنابراین متغیر از آزمون هرکدامبا استفاده از 
 باشد.مستقل بر مدل اثرگذار می

 داون نشانگان با گام آهسته آموزان دانش خواندن مطلب درک و سرعت دقت، بر کاربردی خواندن متون آموزش تأثیر
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 نتایج تفكیكی تحلیل کوواریانس چند متغیری .5شماره جدول 
 مجموع متغیرهای وابسته متغیر مستقل

 مربعات
 درجه
 آزادی

 میانگین
 مربعات 

 آماره
 F 

 مقدار
 معناداری

 اندازه
 اثر 

 آموزش متون
 خواندن کاربردی 

 666/2 225/2 205/56 846/55 5 846/55 دقت خواندن

 580/2 225/2 586/90 160/020 5 160/020 سرعت خواندن

 644/2 225/2 884/51 920/58 5 920/58 درک مطلب خواندن

آمده از دستسطوح معناداری به، 6با توجه به جدول شنماره 
، لذا باشندیم 26/2تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته کمتر از 

آموزش متون خواندن کاربردی با اسننتفاده تأثیر  خطا %6احتمال با 
از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بر سننرعت، دقت و 

 دبستانی با نشانگان گامآهستهآموزان درک مطلب خواندن در دانش
مؤثر است. همچنین مقادیر اندازه اثر متغیرهای وابسته نشان  داون

آموزش متون خواندن کاربردی با اسنننتفاده از رویکرد که  دهندیم
 سنننرعت خواندنبیشنننتر بر برنامه آموزش انفرادی خانواده محور 

 به ترتیب متغیرهای دقت بعدازآنو  آموزان تأثیر داشته استدانش
 .خواندن و درک مطلب خواندن قرار دارند

 

 گیری:بحث و نتیجه
اثربخشی خواندن کاربردی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی 

های آموزان پایهبر سرعت، دقت و درک مطلب خواندن در دانش
گام با نشانگان داون با رویکرد برنامه آموزش دوم و سوم آهسته

 انفرادی خانواده محور انجام گرفت.
فان و (، 0250های بوک و جوشی )پژوهش نتایج این پژوهش با

(، 0252و همکاران ) کاراهوکا، (0250(، برد و همکاران )0254نگو )
، کریستینا (0255(، وسیلیکی و همکاران )0254برین و همکاران )

(، راش و همکاران 0226(، فورمن )5969افروز )(، 0228)و همکاران 
 باشد.همسو می (0228تاملینسون و همکاران )( و 0226)

با  گامآهستهآموزان برای افزایش دقت خواندن دانش
روانی، اجتماعی و جسمانی  ازنظر ها رانشانگان داون باید آن

کرده تا انگیزه و آمادگی الزم را برای یادگیری داشته  برانگیخته
شود ارتباط دادن هایی که این امر را موجب میباشند. یکی از روش

مواد آموزشی با دنیای واقعی و همچنین آموزش مبتنی بر محله 
ط اند که ارتباط با دنیای واقعنی باید شرن موافقاست. اکثر متخصصا
تمرکز اصلی برنامه درسی  واقع درها باشد. الزم همه آموزش

های الزم آموز بنرای رشد مهارتکاربردی باید کمنک بنه دانش
های واقعنی و برآوردن نیازهای روزمره جهت حضور در محیط

های هارتاش باشد. برنامه درسی کاربردی که شامل مزندگی
 هایهای اوقات فراغت و تفریح، مهارتزنندگی مستقل، مهارت

های های خریند کنردن، آمنادگی کناری، مهارتاجتماعی، مهارت
شغلی و مشنارکت اجتمناعی اسنت، از طرینق ارائه محتوای درسی 

گام را آموزان آهستههای واقعنی، دانشمتناسب با سن در محیط
اجع سازد. نکته دیگر رسالی آماده میبزرگ ربرای زنندگی مسنتقل د

گام با دنیای آموزان آهستههای آموزشی دانشبه ارتباط برنامه
واقعنی اینن اسنت کنه معلمنان و مربیان باید از مواد درسی و 

های آموزشنی متناسنب با سن تقویمی کودک اسنتفاده فعالیت
ایند گام، بآهسته آموزاننظر از سن ذهنی دانشکننند. یعننی صرف

های آموزشنی کنه بنرای همسناالن از همنان مواد درسی و فعالیت
 آموزان نینز استفادهگردد، بنرای اینن دانششان اجنرا میعادی

شد هایی باهای آموزشننی باینند مشننتمل بننر مهارتشود. فعالیت
ی وزشجای مواد و وسایل آمآموزان مفیند باشنند و بهکه برای دانش

شده و غیرواقعنی باید از مواد و وسایل آموزشی واقعی سازیشبیه
از طرف دیگر تحقیقات نشان . (5960همتی علمدارلو، ) استفاده کنرد

داده است اگر آموزش محتوا درسی از جز به کل )روش تحلیلی( 
ر و د داکردهیپآموزان افزایش صورت گیرد، آگاهی واجی این دانش

شوند. ناآشنا و غیرملموس دچار مشکل نمیهای خواندن واژه
های حافظه شنیداری که در داون در مهارت با نشانگانکودکان 

و  باشند، ضعیف هستند )کریستیناکسب آگاهی آواشناختی مهم می
( در تحقیقی دو روش 0222)و آیاکنو  کاپلز (.0228همکاران، 

حلیل توهتجزیببین و بگو( و جزء خوانی ))آموزش کل خوانی کلمه 
رد موداون  با نشانگانکلمه(، برای یادگیری خواندن در کودکان 

رفت پیشهای هردو گروه نتایج نشان داد آزمودنی. دادندمقایسه قرار 
ولی  نشان دادند دهیدآموزشهای در خواندن کلمه یامالحظهقابل
د ها شدنگروه جزءخوانی قادر به تعمیم این مهارت هایآزمودنی فقط
ابراین بن؛ دادندرا در کلمات آموزش ندیده نشان  یفراوانیشرفت و پ

که در پژوهش حاضر از برنامه آموزشی کاربردی با توجه به این
چنین روش آموزش متون خواندن کاربردی است و هم شدهاستفاده

ترکیبی )تحلیلی و کل خوانی( بوده است، پس از مداخله افزایش 
 .توان توجیه کردا میدقت خواندن در گروه آزمایش ر

توان اشاره سرعت خواندن می ینهیزم دردر تبیین دیگر 
ا، هکرد که بهبود سرعت خواندن تا حدود زیادی به شناسایی واج
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یقات تحق. باشدآموزان مرتبط میخوانی دانشتشخیص کلمه و کل
نشان داده است سرعت خواندن پس از کسب مهارت کافی در 

در خواندن( یعنی پس از یادگیری گشتالتی خواندن )افزایش دقت 
بهبود . (5684، 5یابد )پرکینزها( افزایش می)روش کل خوانی واژه

ها، تشخیص کلمه سرعت خواندن تا حدود زیادی به شناسایی واج
زءنگر ج گامآهسته. کودکان باشدآموزان مرتبط میخوانی دانشو کل

؛ (5986کنند )افروز، هستند و در یادگیری گشتالتی ضعیف عمل می
ل جای شکبنابراین به خاطر توجه و تمرکز زیاد به اجزای کلمه به

 باشد. در پژوهش حاضرها پایین میکلی کلمه، سرعت خواندن در آن
نیز تأکید بیشتر بر روش آموزش کل خوانی محتوای کاربردی در 

 رهای واقعی و شبه واقعی بود و نتایج هم نشان داد عالوه بموقعیت
گام آموزان آهستهافزایش دقت خواندن، سرعت خواندن دانش

 دبستانی با نشانگان داون نیز افزایش پیدا کرد.

در تبیین دیگر در رابطه با درک مطلب توجه به چند نکته 
بر  ها برای تسلطضروری است. ابتدا اینکه توانایی تشخیص واژه

 یراحتبهواند آموز بتمتن چاپی مهم و حیاتی است و چنانچه دانش
کلمات را تشخیص دهد در این صورت قادر خواهد بود بر معنی 

 (. پیش از انجام مداخله،5962پور، متمرکز شود )شیرازی و نیلی
-ها میقسمت اعظم تالش خود را صرف تشخیص کلمه آزمودنی

ظرفیت پردازشگری بسیار کمی برای درک مطلب  جهیدرنتنمود 
نجام مداخله با توجه به اینکه مداخله اما پس از ا؛ ماندباقی می

در این پژوهش موجب افزایش دقت و صحت خواندن  شدهانجام
گروه آزمایش گردید، دور از انتظار نبود که به دنبال افزایش توانایی 

ها نیز آموزان در تشخیص کلمات، توانایی درک مطلب آندانش
 افزایش یابد.

 لحاظ کنش عمومی زگام ابا توجه به اینکه کودکان آهسته
ملکرد بنابراین در ع؛ تر از میانگین هستندطور معنادار پایینهوش به

خواندن به دلیل ویژگی خاص  ینهیزم درویژه ها بهتحصیلی آن
شد ر ازنظرانتزاعی بودن آن، با مشکالت بیشتری روبرو هستند. 

-یها مرسند. لذا در آموزش آنشناختی هرگز به سطح انتزاعی نمی
های تدریس عینی و ملموس و استفاده از ابزار و بایست بر روش

 وسایل تکیه شود.
های دریافت شده گذشته فرد هرقدر آموزش رسدمیبه نظر 

های موجود در محیط زندگی طبیعی او باشد، بیشتر در راستای زمینه
سالی شغلی وی نیز در بزرگاجتماعی و احتمال موفقیت 

 گامآهسته. این موضوع در ارتباط با افراد خواهد بود ترشدهتضمین
از حساسیت بیشتری برخوردار بوده است چون این گروه از افراد با 

ه کنند، بهای زیاد، وقتی اجتماع مدرسه را ترک میداشتن ناتوانی
کننده خدمات موردنیاز شغلی با نبود های تأمیندلیل کمبود سامانه

شوند. افزون بر این، می روبروهای ویژه ضروری مرتبط آموزش

                                                           
1. Perkins 

ها از منابع و مراکز حمایتی و والدین آن گامآهستهناآگاهی افراد 
را  هاموجب احساس اضطراب و تشویش شده و کیفیت زندگی آن

به همین دلیل باید (. 5986، کناری شغلیشیرزاد و ) آوردپایین می
، ایهای حرفههایی را که برای توانایی مستقل در حیطهمهارت

گام آهستهآموزان اوقات فراغت، خانه، مدرسه و جامعه برای دانش
های ضروری هستند، شناسایی شود و با استفاده از ترکیبی از روش

های واقعی ها در محیطگوناگون و با تأکید بر استفاده از مهارت
 .آموزش داده شوند

دهد، آموزش خواندن به افراد ها نشان می، پژوهشیطورکلبه
ها و نشانگان داون باعث بهبود و رشد زبان بیانی و گفتار آنبا 

های زندگی افزایش ارتباطات اجتماعی و کسب مهارت جهیدرنت
ان آموزدانش شود.شغلی و اجتماعی و استقالل فردی این افراد می

د شان، نیازمننتوانی ذهنینظر از علل و سطح کمصرف گامآهسته
بنرای زنندگی مستقل آمناده کنند. ها را آموزشی هستند کنه آن

های آموزشنی جهنت افنزایش بندین منظنور طراحنی برنامه
تر در زندگی روزمره بسیار ها بنرای کارکرد مستقلتواننایی آن
 .تضروری اس

-توان به تعداد محدود دانشهای این پژوهش میاز محدودیت

معلمان از آموزان گروه نمونه، سواد پایین والدین و عدم آگاهی 
بنابراین در تعمیم نتایج باید ؛ برنامه آموزش انفرادی اشاره کرد

 های اینشود از یافتهجوانب احتیاط را رعایت نمود. پیشنهاد می
ام گکودکان آهسته یبخشتوانپژوهش در مدارس استثنایی و مراکز 

با نشانگان داون، استفاده شود و همچنین جهت کاربردی کردن 
ها های درسی آنگام، برنامهآموزان آهستهشی دانشمحتوای آموز

 قرار گیرد. یبازنگر مورد

 تشكر و قدردانی
استثنایی استان همدان و همچنین  وپرورشآموزشاز مسئولین 

تمامی معلمان، والدین، کارشناسان کودکان استثنایی استان به خاطر 
 شود.همکاری مستمرشان، صمیمانه تشکر و قدردانی می
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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 pre-

test, 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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