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Background and Objectives: Helping children with learning disabilities in the first years of
school by using attractive, technological, and accessible solutions is essential to overcome
these problems in many situations, such as the pandemic of Covid-19 to help educators in the
achievement of their goals. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect
of consecutive letter presentation, using a computer-based method on the improvement of
the reading ability of dyslexic elementary students. . . . . . . . . . . .
Methods: The research method is quantitative, within the framework of single-subject
research projects, and A.B.A.B or Reversal Design. The population of the present study
consisted of dyslexic students of Arak city who were studying in the academic year of 20192020. Six individuals (2 girls and 4 boys) were purposefully selected from this population. The
research instruments were a researcher-made vocabulary checklist, Shirazi and Nilipour
Reading Test (2004), Soleimani Phonological Awareness Test (2000) and Fast Naming Test.
The research tool was researcher-made software prepared by Microsoft PowerPoint program
and run in the final format of Adobe Captivate program in which the words were displayed
and pronounced letter by letter, syllable by syllable and finally completely to the student. The
research intervention lasted 4 weeks. In the first and third weeks, only the word reading test
was administered every day. In the second and fourth weeks, the same tested words in the
previous week were taught and exercised. Also, at the end of each week, the phonology test
was repeated in the fifth session. Tests of fluency and accuracy of reading texts, phonological
awareness, and rapid naming were also administered as pre/post-test before and after the
intervention. The results were analyzed, using SPSS software and Wilcoxon and Friedman
statistical tests.
Findings: The findings showed that the use of computer-based method of presenting
consecutive letters can improve the accuracy of reading words separately, as well as the
accuracy and fluidity of reading the text; and the student will be able to read in a shorter time
and with fewer errors. Also, this method showed significant and upward progress in the
phonological awareness of dyslexic students during the intervention. It was also found that
after using this method, students did the task of naming the colors with greater speed and
fewer errors; indicating that this method had a significant positive effect on information
processing speed.
Conclusion: The intervention performed in this study, using the available software such as
PowerPoint, was able to prove acceptable effectiveness in improving dyslexic students'
reading skills, phonological awareness, and information processing speed. Predicting the
budget and expert work force to produce content, or teaching the teachers how to prepare
and use such programs can be on the agenda of primary educational centers. Also, research
on more samples can increase the generalizability of the results.
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پیش ینه و اهداف :کمک به کودکان مبتال به اختاللهای یادگیری در سااالهای اولیة تحصاایل ،با اسااتفاده از
راهکارهای جذاب ،فناورانه ،و در دسااتر  ،ضاارورتی اساات که میتواند برای غلبه بر اینگونه از مشااکالت ،در
بسایاری از موقعیتها مانند پاندمی کوید  ،19متولیان تعلیم و تربیت را در جهت پیشابرد اهدافشاان یاری رسااند.
بدینترتیب ،پژوهشاگران پژوهش را حاضار با هدف بررسای تأثیر اساتفاده از روش ارائة متوالی حروف با اساتفاده از
رایانه در بهبود توانایی خواندن دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی طراحی و اجرا نمودند. .
روشها :پژوهش از نوع پژوهشهای کمّی و در چهارچوب طرحهای پژوهشای تک آزمودنی ،و از نوع  A.B.A.Bیا
طرح بازگشاتی اسات .جامعة پژوهش حاضار دانشآموزان نارسااخوان هاهر اراک که در ساال تحصایلی  98-99در
این هااهر مشاابول به تحصایل بودند تشااکیل دادند .از میان این جامعه تعداد  6نفر ( 2دختر و  4پساارب به روش
هدفمند به عنوان نمونه انتخاب هدهاند .ابزارهای اندازهگیری در این پژوهش ،یک چک لیست لبت محقق ساخته،
آزمون خواندن هایرازی و نیلیپور(1383ب ،آزمون آگاهی واجهاناختی سالیمانی (1379ب و آزمون نامیدن ساریع
بودند .ابزار اجرای پژوهش نرمافزاری محققسااخته بود که با اساتفاده از برنامة مایکروساافت پاورپوینت تهیه هاده
بود و در قالب نهایی برنامة آدوبی کپتیویت به اجرا درآمد و در آن کلمات بصاااورت حرف به حرف ،هجا به هجا و
نهایتاً بصاورت کامل به دانشآموز نمایش داده هاده و تلف میهادند .مداخلة پژوهش  4هفته به طول انجامید .در
هفتة اول و ساااوم ،فقر هر روز آزمون خوانش از کلمات اجرا میهاااد .در هفتههای دوم و چهارم ،آموزش همان
کلمات آزمونهاده در هفتة قبلی اجرا میهاد .ضامناً در پایان هر هفته در جلساة پنجم آزمون واجهاناسای تکرار
میهاد .آزمونهای سایالی و دقت خواندن متن ،آگاهی واجهاناختی و نامیدن ساریع نیز بهصاورت پیشآزمون-
پسآزمون در ابتادا و انتهاای اجرای ماداخلاه اجرا هااادناد .تجزیاه و تحلیال نتاایج باا اساااتفااده از نرمافزار  SPSSو
آزمونهای آماری ویلکاگسون و فریدمن انجام هد.
یافتهها :یاافتاههای پژوهش گویاای آن بود که اساااتفااده از روش مبتنی بر رایااناة ارائة متوالی حروف میتواند دقت
خواندن کلمات بهطور جداگانه ،و همچنین ،دقت و سایالی خواندن متن را ارتقا بخشاد و دانشآموز خواهد توانسات
در زمان کوتاهتر و با تعداد خطای کمتری بخواند .روش بهکار رفته ،بر آگاهی واجهاناختی دانشآموزان نارسااخوان
نیز پیشارفتی مشاهود و صاعودی در طول اجرای مداخله را نشاان داد .همچنین ،مشاخ هاد که دانشآموزان پس
از اسااتفاده از این روش ،تکلیف نامیدن رنگ را با ساارعت بیشااتر و تعداد خطای کمتری انجام میدهند که این
گویای تأثیر معنادار مثبت این روش بر سرعت پردازش اطالعات بود.
نتیجهگیری :مداخلة اجرا هده در پژوهش حاضر ،که با استفاده از نرمافزار در دستر پاورپوینت تهیه هده بود
توانست اثربخشی قابل قبولی را برای بهبود مهارت خواندن ،آگاهی واجهناختی و سرعت پردازش اطالعات در
کودکان نارساخوان به اثبات برساند .پیشبینی بودجه و نیروی متخص جهت تولید محتواها ،یا آموزش روال تهیه
و بهکارگیری اینگونه برنامهها به معلمان میتواند در دستور کار مراکز آموزش ابتدایی قرار گیرد .همچنین ،پژوهش
بر روی نمونههایی با فراوانی بیشتر میتواند قابلیت تعمیمپذیری نتایج را افزایش دهد.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

مقدّمه
صاحبنظران عرصة تعلیم و تربیت ،توانایی خواندن را از اساسیترین
مهارتهایی قلمداد میکنند که کودکان در دوران تحصیل در مقطع
ابتدایی میتوانند آن را کسب کنند [ .]1منظور از دانشآموزان مقطع
ابتدایی« ،دانشآموزانی است که در بازة سنی هش تا دوازده سال قرار
دارند .این مقطع بهعنوان اولین مقطع تحصیلی دانشآموزان قلمداد
میهود .دانشآموزان هاغل در این دورة تحصیلی به یکی از مراکز
تحصیلی دولتی یا غیردولتی مراجعه میکنند .تحصیل در این دوره
مطابق با سرفصلها و برنامههایی است که وزارت آموزش و پرورش
بهعنوان متولی نظام آموزهی و پرورهی کشور تبیین کرده است» [.]2
کسب مهارت خواندن میتواند پایهای برای پیشرفتهای تحصیلی و
رسیدن به دستاوردهای مناسب در این مقطع تحصیلی و مقاطع باالتر
باهد .همچنین ،ایران بهعنوان کشوری پیشرو که دارای نخبگانی در
سراسر دنیا میباهد ،با اعالم سازمان بهداهت جهانی دارای یک چهارم
جمعیت جوان است که بخش بزرگی از این نیرو را دانشآموزان مقطع
ابتدایی تشکیل میدهد []3؛ همین نکته ضرورت توجة ویژه به این طیف
از جمعیت کشور را ،با هدف تضمین تربیت نسلی سالم و هشیار ،آهکار
میسازد.
مهارت خواندن با وجود سادگی ظاهری ،دارای اصول درهمتنیدهای است
که با طی کردن مراحلی میتوان به آن دست پیدا کرد .بسیاری از
کودکان با وجود داهتن هوش نرمال ،سالمت روحی و روانی ،و
برخورداری از آموزشهای منسجم و کافی ،دهواریهایی در یادگیری
خواندن حروف و کلمات دارند [ ]4و در هنگام خواندن کلمات ،اهتباهات
گوناگون و نامتعارفی را مرتکب میهوند .همین امر سبب بروز مشکالت
گوناگون برای آنها میهود .از جمله اساسیترین مؤلفههای مهارت
خواندن توانایی سخن گفتن ،هشیارانه گوشدادن ،تبییرات حرکتی،
تشخی دیداری و هنیداری ،توانایی جمع کردن حوا و تمرکز بر
روی مطالب ،ادراک و تحلیل جمالت ،ایجاد هماهنگی بین صوت حروف
و نشانههای دیداری ،و قدرت هجیکردن کلمات هستند .مهارت خواندن
دارای دو عنصر اصلی است :رمزگشایی و دریافتن .رمزگشایی جنبة
مکانیکی تبدیل عالئم نوهتاری به زبان گفتاری است و دریافتن همان
»
درک معنی است .افرادی که در این دو عنصر ضعف دارند« ،نارساخوان
و این اختالل «نارساخوانی» نام دارد [ .]1به بیان دیگر« ،نارساخوانی
اختالل یادگیری خاصی است که منشأ عصب-روانشناختی دارد و با
مشکالتی در بازهناسی درست و روان کلمات ،مشکل هجی کردن و
توانایی رمزگشایی توصیف هده است .این مشکالت به نق هایی در
ارتباط با سایر تواناییهای هناختی منجر میگردد و مانع رهد دانش
واژگان و زمینهای میهود» [ .]5افراد دچار نارساخوانی هم در خواندن
لبات مجزا و هم در خواندن جمالت دچار مشکل هستند [ .]6عالوه بر
این ،این افراد ،مشکالتی در عوامل مرتبر با خواندن دارند .یکی از عوامل
مهم مرتبر با خواندن آگاهی واج هناختی است که بهعنوان توانایی فهم
و دستکاری واجها در کلمات گفتاری اهاره دارد [ .]7پژوهشها نشان
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میدهند که افراد دچار نارساخوانی در آگاهی واج هناسی عملکرد
ضعیفتری نسبت به افراد بدون نارساخوانی دارند [ 8و  .]9همچنین،
دیگر متبیر مرتبر با خواندن ،سرعت نامیدن است .سرعت نامیدن که
با تکالیف نامیدن سریع بررسی میهود ،تقریباً با همة جنبههای فرایند
خواندن در ارتباط است .مشخ هده است که نامیدن سریع ،که در
واقع نشاندهندة سرعت پردازش اطالعات در حافظة فعال است ،با دقت
خواندن ،سیالی خواندن ،درک مطلب خواندن و رمزگشایی واژههای
دهوار ارتباط دارد [ 10و .]6
دانشآموزان دچار نارساخوانی ،عالوه بر مشکالتی که در زمینة خواندن
و عوامل مرتبر با آن دارند ،طیف متنوعی از مشکالت اجتماعی-هیجانی
از جمله خودپندارة ضعیف ،تحمل نکردن ناکامی ،اضطراب اجتماعی و
عمومی ،طرد اجتماعی ،اجتناب از تکلیف ،مهارتهای خودمدیریتی
ضعیف و کندی در کار را نشان میدهند .این کودکان به خاطر مشکالت
یادگیری ناکام میهوند ،در محیرهای اجتماعی آهفتهاند و دربارة
ارزشهای خود احساسات منفی دارند .به نظر میرسد رهد هیجانی آنها
با کودکان عادی متفاوت است و تحقیقات متعدد نشان دادهاند که بین
ناتوانی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی ،افسردگی ،و پرخاهگری پیوند
خاصی وجود دارد [ .]11ضرورت غلبه بر این اختالل زمانی بیشتر آهکار
میهود که بدانیم طبق بررسیهای انجام گرفته در حدود  15درصد از
دانشآموزان هاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی درگیر این اختالل
هستند [.]12
در حال حاضر بسیاری از مربیان و متخصصان برای ترمیم و تقویت
یادگیریهای کودکان درگیر با این نوع اختاللها ،به تحریک حوا
مختلف این کودکان میپردازند؛ بهطوریکه کسب بسیاری از مفاهیم و
مهارتها مستلزم آن است که کودکان از بینایی و هنوایی خود استفاده
کنند و به لمس و دستکاری اهیا و یادگیری چند حسی بپردازند .بدین
ترتیب ،تالش میهود با دریافت دروندادهایی از دو یا چند حس هدت
تحریک به حداکثر رسانده هود [ .]13این در حالی است که آموزش،
همچون بسیاری دیگر از عرصهها ،در حال حرکت به سوی کاربست
روشهای فناورانه و مدرن برای غلبه بر چالشها و محدودیتهای بشر
است .این روشها بیش از هر چیز از قابلیتهای رایانهای بهره میبرند،
که هامل استفاده از نرمافزارهای عمومی و تخصصی؛ عکس ،ویدیو ،و
انیمیشن؛ بازیهای رایانهای انفرادی و گروهی ،کتابخانههای الکترونیکی
و بازخوردهای فعال رسانهای است .کاربران این رسانهها و روشهای
آموزهی میتوانند به مهارتها و قابلیتهای بالقوه و فعالی دست پیدا
کنند [ 14و  ]15و با بهرهگیری از محرکهای جذاب بصری و گرافیکی،
هنیداری ،و تعاملی ،امکان وقوع یادگیری چندحسی را به کمک فناوری
جدید فراهم سازند .در نتیجه ،با توجه به ظرفیتهای موجود در
روشهای آموزش مبتنی بر رایانه میتوان از آنها برای کمک به کودکان
با اختالل خواندن ،بهره برد .بنا به تعریف؛ روشهای آموزش مبتنی بر
رایانه «به هرگونه استفاده از فناوریهای رایانهای برای باال بردن سطح
مهارتهای آموزهی به عنوان یک وسیلة کمکی نسبت میدهند» [.]16
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امروزه برنامههای آموزهی مبتکرانهای با تکیه بر فناوریهای نوین
رایانهای و چندرسانهای تولید هدهاند ،که دارای نقش بسیار مهمی در
گسترش آموزش و غلبه بر انواع مشکالت و اختاللهای یادگیری
هستند[ .]17پژوهشهایی که به مطالعة میزان اثربخشی مداخلههای
مبتنی بر فناوریهای رایانهای بر اختالل خواندن پرداختهاند نتایجی
امیدوارکننده را گزارش نمودهاند .از جملة این نتایج میتوان به اثربخشی
بیشتر توانبخشی هناختی رایانهای بر سرعت و صحت خواندن نسبت
به روش توانبخشی عملی [ ،]18تأثیر معنادار استفاده از بازیهای
نرمافزاری بر دقت و درک مطلب در مهارت خواندن [ ،]19اثربخشی
تمرینات رایانهای بر عملکرد حافظة فعال کودکان نارساخوان [،]20
تقویت حافظة کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد و
صحت خواندن در دانشآموزان نارساخوان [ ،]21توانبخشی حافظة
کاری و بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان مبتال به نارساخوانی به
کمک رایانه [ ،]22اثربخشی توانبخشی هناختی رایانهیار بر بهبود
کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان مبتال به نارساخوانی
[ ،]23اثربخشی نرمافزار توانبخشی هناختی رایانهای بر بهبود
کارکردهای توجه در دانشآموزان نارساخوان چپ دست نسبت به راست
دست [ ،]24اثربخشی بازی با بازیهای ویدئویی اکشن بر افزایش سرعت
رمزگشایی واجهناختی و بهبود عملکرد حافظة فعال واجی کودکان
[ ،]25اثربخشی سیستم رایانهای مجازی مبتنی بر پتانسیل برانگیختة
بصری و الکتروکلوگرام (Electrooculogramب ،بر بهبود توانایی
هجیکردن جمالت دانشآموزان نارساخوان [ ،]26بهبود عملکردهای
اجرایی غیرزبانی پس از آموزش تندخوانی با کمک رایانه در کودکان
دارای مشکل خواندن [ ،]27نقش کمکی برنامههای تلفنهای همراه
[ ]28و برنامههای رایانهای دیداری-هنیداری در بهبود نارساخوانی [29
و  ،]30اثربخشی مداخلههای درمانی مربوط به نارساخوانی با کمک رایانه
بر روی کودکان در معرض ریسک نارساخوانی [ ]31و اثربخشی مداخلة
زودهنگام برای پیشگیری از اختالل خواندن توسر رایانه [ ]32اهاره
کرد .در نهایت ،نتایج مرور نظاممند و فراتحلیلی که در زمینة مداخلههای
فناورانة اجرا هده ،با هدف بهبود اختالل خواندن ،نشان داد از میان 13
پژوهش یافتهده 8 ،پژوهش با حف معیارهای کیفی پژوهش
توانستهاند تأثیر مثبت استفاده از فناوریها در بهبود اختالل خواندن را
به ثبت برسانند [.]33
اما در این پژوهشها ابزار مداخله اغلب نرمافزارهایی بودند که برای
تدارک آنها همکاری گروهیِ تیمی از متخصصان برنامهنویسی و
اختالالت یادگیری ضرورت داهته ،و در طی طراحی و اجرای آنها،
فرایندی پرهزینه ،زمانبر و تخصصی در جریان بوده است .این در حالی
است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران،
محدودیتهای بودجه و منابع انسانی متخص  ،امکان چنین اقداماتی
را با مانع مواجه نموده است .همچنین ،در برخی هرایر مانند پاندمی
ویرو کرونا ،که در آن دانشآموزان مجبور به ادامة تحصیل در خانه و
به دور از مراکز آموزهی خود هستند ،کمک به رفع و کاهش مشکالت
یادگیری از طریق انواع روشهای آموزش از راه دور ،با تسهیل امکان
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اجرا از طریق پلتفرمهای مختلف و نرمافزارهای سهلالوصولی همچون
نرمافزار آهنا و در دستر ِ «مایکروسافت آفیس پاورپوینت» یک ضرورت
به نظر میرسد .از همین رو ،در پژوهش حاضر ،پژوهشگران به مطالعة
تأثیر استفاده از روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف در توانایی
خواندن دانشآموزان نارساخوان به کمک نرمافزار پاورپوینت و سپس،
اجرای آن با همکاری والدین در خانه پرداختند .نقش مؤثر همکاری
والدین در حمایت و نظارت بر استفاده از رایانه با هدف کمک به بهبود
اختالل خواندن پیش از این نیز در پژوهشها به اثبات رسیده است
[ .]29بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری روش
مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر دقت و سرعت خواندن لبات و
متن ،آگاهی واج هناختی و سرعت پردازش اطالعات و نامیدن رنگ در
دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی بوده است.

سؤاالت پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر بوده است:
آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر دقت خواندن لبات مجزا
در دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟
آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر سیالی و دقت خواندن
دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟
آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر آگاهی واج هناختی
دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟
آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر نامیدن سریع (سرعت
پردازش اطالعاتب دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری
دارد؟

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کمّی بود و در چهارچوب طرحهای
پژوهشی تکآزمودنی قرار گرفت .طرح موردنظر در پژوهش حاضر ،طرح
 A.B.A.Bیا طرح بازگشتی بود .در این طرح ،مرحلة  Bمرحلة اجرای
روش تبییر رفتار یا اعمال متبیر مستقل بود و هدف اصلی اجرای آن،
گذهته از تعیین تأثیر متبیر مستقل ،حذف یا تبییر رفتار آماج بود .در
مرحلة اول (Aب متبیر وابسته در هرایر طبیعی و بدون دخالت متبیر
مستقل برای مدتی معین مورد مشاهده قرار گرفت .مرحلة دوم (Bب
مرحلة آزمایشی اول بود که در آن متبیر مستقل بهکار گرفته هد و تأثیر
آن بر متبیر وابسته مشاهده و تعیین هد .مرحلة سوم ،مرحلة بازگشتی
(Aب بود که متبیر مستقل کنار گذاهته هده ،یعنی وضعیت به هرایر
اولیه بازگشت داده هد و در مرحلة آخر (Bب ،مجدداً متبیر مستقل اعمال
و تأثیر آن بر رفتار مشاهده و اندازهگیری هد [.]34

جامعه و نمونة آماری پژوهش
جامعة پژوهش حاضر دانشآموزان نارساخوان مشبول به تحصیل ههر
اراک در سال تحصیلی  98-99بودند .از میان دانشآموزان نارساخوان
مرکز اختالالت یادگیری ههر اراک در مقطع سوم ابتدایی  -مقطعی که
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در آن مشکالت خواندن دانشآموز مسجل میهود_ با روش نمونهگیری
هدفمند تعداد  6نفر ( 2دختر و  4پسرب انتخاب هدند .ابتال به اختالل
نارساخوانی در نمونهها توسر روشهای تشخیصی مرکز فوقالذکر محرز
هده بود .همچنین ،داهتن هوش نرمال نیز با استفاده از دو آزمون هوش
کودکان وکسلر و استنفورد بینه در نمونهها به اثبات رسیده بود.

ابزار پژوهش :ابزار ارزیابی
چک لیست لبات جداگانه :برای تهیة ابزار ارزیابی پژوهش با مشورت 4
مربی مرکز اختالالت ،و پس از چند مرحله تأیید و رد ،کلماتی که انتخاب
هدند و در نهایت چک لیستی مشتمل بر  96کلمه از مجموع درو
فارسی مقطع دوم دبستان انتخاب هد .این چک لیست جهت ارزیابی
توانایی خواندن جداگانة کلمات بهکار رفت و هامل تمامی لباتی بود که
در طول اجرای برنامه به دانشآموزان آموزش داده هد .الزم به ذکر است
که اگرچه این دانشآموزان در ابتدای سال تحصیلی مقطع سوم دبستان
بودند؛ اما از آنجا که هنوز در خواندن متون سال گذهته مشکل داهتند
و درو کتاب مقطع سوم تنها در حد چند در اول آموزش داده هده
بود ،پژوهشگران تصمیم گرفتند تا کلمات انتخابی خود را از کتاب سال
دوم دبستان انتخاب کنند.
آزمون خواندن متن :برای بررسی مهارت خواندن کلمات از آزمون
خواندن هیرازی و نیلیپور (1383ب استفاده هده است [ .]35این آزمون
تشخیصی ،اولین آزمون خواندن معیار برای کودکان فارسی زبان است.
جمعیت هدف این آزمون کودکان فارسیزبانی هستند که قادر به
یادگیری خواندن نیستند و نارساخوان هستند .چهارچوب نظری این
آزمون بر مبنای دو آزمون خواندن معتبر انگلیسی به نامهای «تحلیل
مشکالت خواندن دورل (Durrellب» و «تحلیل توانایی خواندن نیل
(Nileب» است و محتوای زبانی آن مبتنی بر واژگان و متنهای کتاب
فارسی دوران ابتدایی است .بدنة اصلی آزمون مرکب از دو متن داستانی
همتا (موازیب است که واژگان و ساختار جمالت آن از نظر بسامد ،قاعده-
مندی ،ساختار هجایی ،صرف و نحو و معنا هناسی توسر دو متخص
زبانهنا و سه معلم کال ابتدایی به دقت کنترل هده است .روایی
آزمون از طریق فرمهای همتا (~ %90ب و اعتبار آن به طریق اعتبار
محتوایی بررسی هده که در هر دو مورد تأیید هده است .این آزمون که
دارای یک بخش تکمیلی مرکب از زیر آزمونهای امال ،تناظر نویسهواج،
خواندن کلمات بیقاعده ،خواندن ناکلمهها و دستنویس نیز هست ،در
تشخی نارساخوانی و آسیبهای مرتبر با خواندن کاربرد دارد.
آزمون آگاهی واج هناختی :آزمون مورد استفادة دیگر ،آزمون
واجهناختی سلیمانی (1379ب بود .آگاهی واجهناختی هامل توانایی
تبییر عناصر گفتاری است و آن را آگاهی از صداها نیز تعریف کردهاند.
آگاهی واجهناختی هامل سه مهارت آگاهی هجایی ،آگاهی واحدهای
درون هجایی و آگاهی واجی است .آگاهی هجایی ،توانایی فرد در
هناسایی هجاهای سازندة کلمه است .منظور از آگاهی واحدهای درون
هجایی ،توانایی فرد در هناسایی واحدهای کوچکتر از هجا و بزرگتر از
واج است .واحدهای درون هجایی به دو واحد درون هجایی آغازین
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(تجانسب و واحد درون هجایی پایانی (قافیهب تقسیم میهوند .مقدار
پایایی پرسشنامه حاضر توسر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه هد و
برابر با  0/982بهدست آمده است .این ضریب گویای مناسب بودن پایایی
است .اعتبار و روایی این پرسشنامه هم توسر سلیمانی و دستجردی
(1383ب سنجش و مورد تأیید قرار گرفت [.]37
تکالیف نامیدن سریع :گشویند (Geschwindب در سال  1966اولین
فردی بود که تکالیف نامیدن رنگها را طراحی کرد .بعدها دنکال و رودل
(Denkela & Rudelب (1974ب سه نسخة دیگر از تکالیف نامیدن سریع
را که مرکب از اهیا ،حروف و اعداد بود ،ایجاد کردند .تکالیف نامیدن
سریع هامل چهار زیر مجموعه از اهیا ،رنگ ،حروف و اعداد است که
هرکدام از این زیر مجموعهها دارای  50آیتم است که در پنج ردیف 10
آیتمی مرتب هدهاند .این تکالیف بهصورت انفرادی انجام میهوند.
وظیفة آزمونهونده این است که سریع و دقیق اقالم را نام ببرد .آزمونگر
هم پس از اتمام بیان دستورالعمل ،زمان و تعداد خطاهای آزمودنی را
ثبت میکند .محققان با روش تمایز گروههای بالینی روایی این تکالیف
را بررسی کردند [ .]38آنها دریافتند که میتوان با استفاده از این
تکالیف بین افراد دچار نارساخوان و افرادی که عملکرد متوسطی در
خواندن دارند ،تمیز قائل هد .همچنین ،پایایی این تکالیف با استفاده از
روش بازآزمایی  0/84تا  0/92گزارش هده است [ .]39در ایران نیز
پایایی تکالیف با استفاده از روش بازآزمایی از  0/82تا  0/89گزارش
هده است .همچنین ،روایی محتوایی آن با توجه به نظر متخصصان
مناسب گزارش هده است [.]40

ابزار پژوهش :ابزار اجرا
 96کلمة مورد توافق میان پژوهشگران و مربیان مرکز اختالالت که از
مجموع درو فارسی مقطع دوم دبستان انتخاب هد و در چک لیست
ارزیابی خواندن لبات جداگانه هم مورد استفاده قرار گرفتند ،در قالب
نرمافزار پاورپوینت و با اعمال افکتهای فید این (fade inب و فید اُت
(fade outب برای نمایش متوالی تنظیم هدند .آنچه در نمایش دیداری
و هنیداری هر واژه برای دانشآموز طراحی هده بود ،بدینترتیب بود:
 .1در اسالید اول؛ تکتک حروف ،با رنگهای مختلف و جداگانه ،به
همراه صدای زنانهای که صداکشی آنها را انجام میداد نمایش داده هد.
 .2در اسالید دوم؛ همان کلمه بهطور کامل با حروف رنگی پشت سر هم
در صفحه ظاهر هد و صدای مردانهای آن را تلف میکرد.
 .3در اسالید سوم ،تک تک حروف ،با رنگ مشکی و جداگانه ،به همراه
صدای زنانهای که صداکشی حروف را انجام میداد نمایش داده هد.
 .4در اسالید چهارم؛ مجدداً همان کلمه بهطور کامل با حروف مشکی،
پشت سر هم ظاهر هد؛ درحالیکه صدای مردانهای آن را تلف میکرد.
 .5در اسالید پنجم؛ هر واج یا هجای کلمه جداگانه در صفحه ظاهر و با
صدای زنانهای تلف هدند.
 .6در اسالید هشم؛ کلمه بهطور کامل و به ترتیب واجها در صفحه نقش
میبست و صدای مردانهای نیز آن را تلف میکرد (تصویر همارة 1ب.
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اسالید اول

اسالید دوم

اسالید سوم

اسالید چهارم

اسالید پنجم

اسالید ششم

تصویر  :1ترتیب نمایش واژههای آموزش داده هده
Fig. 1: The order in which the taught words are displayed

الزم به توضیح است که در هر اسالید بهصورت یکی در میان از صدای
زنانه و مردانه استفاده هد و هدف آن ایجاد تنوع هنیداری از طریق
تبییر در ارتفاع صدا و پیشگیری از یکنواخت هدن آن بود .این
یکنواختی به مرور ممکن بود منجر به کاهش سطح توجه و در نتیجه،
یادگیری دانشآموزان هود .نهایتاً ،از فایل پاورپوینت خروجی ویدئو
تهیه ،و ویدئوها بهصورت محتوای آموزهی در قالب برنامة کپتیویت
آمادة ارائه هدند.

روش اجرای پژوهش
جهت اجرای پژوهش ابتدا در جلسهای با دانشآموزان به همراه یکی از
والدینشان روش اجرای پژوهش توضیح داده هد و از آنها خواسته هد
برحسب مطالب بیان هده توسر محقق برگة رضایتنامه و اعالم
همکاری را امضا کنند .تالش هد تمامی مواد توافقنامه هلسینکی در
مورد رعایت اخالق پژوهشی در اجرای پژوهش بهکار بسته هود؛ از جمله
اینکه برای والدین توضیح داده هد که فرزندان آنها در صورت عدم
تمایل به ادامة همکاری میتوانند از مطالعه خارج هوند .به آنها اطمینان
داده هد که آسیبی در نتیجة همکاری فرزندان آنها با پژوهش متوجه
آنها نخواهد هد و همچنین ،مشخصات آنها نیز بهصورت محرمانه باقی
خواهد ماند و تنها برای اهداف این مطالعه مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .با توجه به پروتکلهای اخالقی رعایت هده ،از کمیتة اخالق در
پژوهش ،کد اخالقی پژوهش نیز (IR.MALAYERU.REC.1399.013ب
دریافت هد .سپس بهصورت انفرادی از  6دانشآموز ،آزمون خواندن و
آگاهی واجهناختی به عمل آمد و تکلیف نامیدن سریع را انجام دادند.
نمرات بهدستآمده بهعنوان نمرات پیشآزمون محاسبه و ثبت هدند.

برنامة اجرایی  4هفته بهطول انجامید .در هفتة اول و سوم ،فقر هر روز
آزمون خوانش از کلمات اجرا میهد .در هفتههای دوم و چهارم ،آموزش
همان کلمات مورد آزمون هفتة قبلیِ آنها اجرا میهد .ضمناً در پایان
هر هفته ،در جلسة پنجم ،آزمون واجهناسی تکرار میهد .هر جلسه در
هفتة اول و سوم هامل آزمون از  12کلمه بود که  7کلمة اصلی داهت
و اگر دانشآموز خسته نبود و مایل به ادامه دادن بود ،که غالباً مایل
بودند 5 ،کلمة دیگر به او نمایش داده میهد .در ادامه ،هر جلسه در
هفتة دوم و چهارم هامل آموزش همان کلمات هفتة قبل در قالب
کلیپهای تهیه هده بود .نمایش ارائة هر کلمه به دفعاتی که دانشآموز
درخواست دیدن میکرد ،برای او پخش میهد تا اعالم کند آن کلمه را
یاد گرفته و دیگر به بازبینی نیاز ندارد .پس از اتمام آموزش در هر جلسه،
مجدداً آزمون خوانش کلمات اجرا هد .برنامة فرایند اجرای پژوهش در
جدول همارة  1خالصه هده است .در پایان ،مجدداً آزمون خواندن و
آگاهی واجهناختی و نامیدن سریع اجرا هدند .نمرات این آزمونها نیز
بهعنوان نمرات پسآزمون ثبت هد .تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری ویلکاگسون و فریدمن انجام هد.

نتایج و بحث
برای بررسی نتایج بهدست آمده در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی
بر اینکه آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر دقت خواندن
لبات مجزا دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟
ابتدا نتایج آزمون خواندن که متأثر از آموزشهای هفتة دوم و چهارم
بود و دقت خواندن لبات بهطور مجزا را میسنجید ،در جدول همارة 2
مقایسه هدند.
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جدول  :1برنامة زمانی اجرای آموزشها و آزمونها
Table 1: The schedule of teaching and administering tests
هفتة سوم
هفتة دوم (آموزشب

آزمون خواندن  7الی  12کلمهReading test 7 to 12 words

اجرای آزمونهای خواندن ،آگاهی واج هناختی و تکلیف نامیدن

پیشآزمون pretest

جلسة 1
Perform reading tests, phonological awareness and naming task

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

جلسة 2

First session

جلسة 3

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

آزمون واج هناسی

Phonology test

Second session

جلسة 4

Third session

جلسة 5

fourth session

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة اول از هفتة اول

جلسة 1

fifth session

جلسة 2

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة دوم از هفتة اول

Reading test 7 to 12 words Session -First of the week -First

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة سوم از هفتة اول

First session

جلسة 3

Second session
Reading test 7 to 12 words Session -second of the week –First

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة چهارم از هفتة اول

جلسة 4

Third session
Reading test 7 to 12 words Session -third of the week -First

آزمون واج هناسی

fourth session

جلسة 5

Phonology test

Reading test 7 to 12 words Session -fourth of the week -First

آزمون خواندن  7الی  12کلمهReading test 7 to 12 words

جلسة 1

fifth session

First session

جلسة 2

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

جلسة 3

Second session

Third session

جلسة 4

آزمون خواندن  7الی  12کلمه Reading test 7 to 12 words

آزمون واج هناسی

Phonology test

جلسة 5

fourth session

fifth session

جلسة 1

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة اول از هفتة سوم

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة دوم از هفتة سوم

جلسة 2

First session
Reading test 7 to 12 words Session -First of the week -third

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة سوم از هفتة سوم

جلسة 3

Second session
Reading test 7 to 12 words Session -second of the week -third

آزمون خواندن  7الی  12کلمه جلسة چهارم از هفتة سوم

جلسة 4

Third session
Reading test 7 to 12 words Session -third of the week -third

آزمون واج هناسی

Phonology test

جلسة 5

fifth session

fourth session
Reading test 7 to 12 words Session -fourth of the week -third

Perform reading tests, phonological awareness and naming task

اجرای آزمونهای خواندن ،آگاهی واج هناختی و تکلیف نامیدن

First week

Third week

پس آزمون post test

هفتة اول

)Second week (education

هفتة چهارم (آموزشب
)Fourth week (education

جدول  :2مقایسة نمرات دقت خواندن لبات مجزا در طی چهار هفته مداخله
Table 2: Comparison of scores of reading accuracy of separate words during four weeks of the intervention
 12کلمة روزانه (جمعاً  48کلمةب هفتة چهارم
 12کلمة روزانه (جمعاً  48کلمةب هفتة سوم
 12کلمة روزانه (جمعاً  48کلمةب هفتة دوم
 12کلمة روزانه (جمعاً  48کلمةب هفتة اول
12 daily words (48 words in total) in first week

12 daily words (48 words in total) in second week

12 daily words (48 words in total) in third week

12 daily words (48 words in total) in fourth week

آزمودنیها
 Samplesجلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

10
7
7
9
6
11

8
11
6
10
7
10

9
10
7
11
8
10

9
9
10
8
7
8

12
12
12
11
12
12

12
12
11
11
11
12

11
12
10
12
12
12

11
12
12
11
11
12

8
7
9
7
5
7

8
9
7
7
7
8

7
6
6
6
6
7

6
7
5
7
5
7

11
11
12
12
12
12

12
11
11
11
12
12

11
12
11
10
11
12

11
11
11
12
12
11

کد code 1
کد code 2
کد code 3
کد code 4
کد code 5
کد code 6

همانطورکه در جدول همارة  2مشاهده میهود ،تمامی آزمودنیها در
آزمون خواندنِ هفتههای دوم و چهارم نسبت به هفتههای اول و سوم
پیشرفت محسوسی نشان دادند .نتایج میانگینهای بهدست آمده از هر
جلسه در هر هفته بهصورت کلی در نمودار همارة  1نمایش داده هدهاند.
11.83
11.5

11.67
11.33
11.5
11.17

8
6
4
2
0

پیشرفت خواندن بر حسب تعداد لبت

9.17
8.67
8.5
8.33

10

Reading progress by number of words

7.67
7.17
6.33
6.17

12

Test without training Test with training Test without training Test with training
)(first week
)(second week
)(third week
)(fourth week

second session

first session

fourth session

thirdd session

نمودار  :1مقایسة نمرات دقت خواندن لبات مجزا در طی چهار هفته مداخله
Fig. 1: Comparison of scores of reading accuracy of separate words during four
weeks of the intervention

در ادامه ،از آزمون فریدمن جهت استنباط نتایج روهنتر در ارزیابی دقت
خواندن لبات بهصورت مجزا با دفعات اندازهگیری بیش از دو مرتبه اقدام
هد .در جدول همارة  3نتایج مقایسة نمرات میانگین خواندن آزمودنیها
با استفاده از آزمون فریدمن انجام هده است.
طبق نتایج جدول همارة  ،3نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت
و رتبة نمرات دقت خواندن لبات مجزای ثبتهده در هر هفته با یکدیگر
متفاوت است ( ،p>0/05درجة آزادی= ،3مجذور کای= 16/97ب .مقایسة
میانگین رتبهها نشان میدهد که باالترین رتبة نمرات مربوط به هفتة
دوم (3/67ب ،و با تفاوت بسیار اندکی ،هفتة چهارم (3/33ب است.
بدینترتیب ،روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف منجر به بهبود
دقت خواندن لبات مجزا دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی هده و بر
آن تأثیری معنادار دارد.
همچنین ،جهت بررسی نتایج در پاسخ به پرسش دوم (آیا روش مبتنی
بر رایانة ارائة متوالی حروف بر سیالی و دقت خواندن دانشآموزان
نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟ب نمرات پیشآزمون و پس-
آزمونِ خواندن (هیرازی و نیلی پورب مورد مقایسة قرار گرفت .نتایج این
بررسی در جدول همارة  4ارائه هده است.
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جدول  :3مقایسۀ نمرات میانگین دقت خواندن لغات مجزا
Table 3: Comparison of the scores of the average accuracy of reading separate words
درجه آزادی
مجذورکا
رتبة میانگینها
انحراف استاندارد
میانگین
فراوانی
آزمونها TESTS
df
Chi-square
Sum of Ranks
SD
Mean
N
2
1.14
8.67
6
FIRST WEEK
هفتۀ اول
3.67
0.34
11.58
6
هفتۀ دوم SECOND WEEK
3
16.97
1
0.58
6.83
6
THIRD WEEK
هفتۀ سوم
3.33
0.29
11.42
6
هفتۀ چهارم FOURTH WEEK

سطح معناداری
Sig.

0.001

جدول  :4مقایسۀ نمرات میانگین سیالی و دقت خواندن متن (شیرازی و نیلیپور) در پیشآزمون و پسآزمون
Table 4: Comparison of mean fluency and accuracy of text reading scores [35] in pre-test and post-test
سطح معناداری
رتبة میانگینها
انحراف استاندارد
میانگین
فراوانی
 Zنمره
آزمونها TESTS
Sig.
Means Rank
SD
Mean
N
زمان صرف شده در پیشآزمون
0
44.24
143.83
6
TIME
SPENT IN THE PRE-TEST
b
-2.201
0.028
زمان صرف شده در پسآزمون
3.5
23.33
98.5
6

TIME SPENT IN THE POST-TEST

میانگین پیشآزمون
THE PRE-TEST MEAN

6

5.83

4.02

.

6

16

1.79

3.5

-2.214 b

میانگین پسآزمون
THE POST-TEST MEAN

همانطورکه در جدول همارة  4مشاهده میهود ،تفاوت معناداری میان
نمرات پیشآزمون و پسآزمون دانشآموزان در خواندن متن هم از جهت
زمان صرف هده ( ،p>0/05نمرة -2/201 b =Zب و هم از جهت میانگین
بهدست آمده ( ،p>0/05نمرة -2/214 b =Zب مشاهده هد .با توجه به
میانگینهای زمان صرف هده در پیشآزمون (143/83ب و پسآزمون
(98/5ب ،کاهش محسو زمان صرف هده در پسآزمون آهکار هد.
همچنین ،با توجه به میانگینهای پیشآزمون در نمرات نهایی آزمون
خواندن (5/83ب و پسآزمون (16ب ،افزایش نمرة بهدست آمده در
پسآزمون آهکار هد .در نتیجه ،فرض صفر رد و فرضیة پژوهش مبنی
بر اثربخشی معنادار روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر بهبود
سیالی و توانایی خواندن دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی ،تأیید هد.
جهت پاسخ به پرسش سوم پژوهش (آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة
متوالی حروف بر آگاهی واج هناختی دانشآموزان نارساخوان دورة
ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟ب عالوه بر پیشآزمون و پسآزمون بهعمل
آمده در ابتدا و انتهای پژوهش ،در پایان هر هفته نیز از آزمودنیها آزمون
به عمل آمد .نتایج آزمونهای هفتگی واج هناسی نیز در جدول همارة
 5و نمودار همارة  2و  3نمایش داده هده است.
جدول  :5نمرات آزمون واج شناسی در طول چهار هفته
Table 5: Phonology test scores over four weeks
آزمودنیها

هفتة اول
First week

هفتة دوم
Second week

هفتة سوم
Third week

هفتة چهارم
Fourth week

کد CODE 1

63

71

84

96

کد CODE 2

44

53

66

83

کد CODE 3

55

63

78

83

کد CODE 4

55

69

78

90

کد CODE 5

52

61

88

92

کد CODE 6

74

84

93

97

میانگین MEAN

57.17

66.83

81.17

90.17

Samples

0.027

همانطورکه در جدول همارة  5و نمودارهای همارة  2و  3مشاهده
میهود؛ توانایی واجهناسی نمونههای هرکتکننده در آزمون نیز در
طول  4هفته روند صعودی داهته است .با استفاده از آزمونهای آمار
استنباطی میتوان به نتایجی دقیقتر و معتبرتر دست یافت .نمرات
آزمون واجهناسی نیز در پایان هر هفته ثبت هد و پس از اجرای آزمون

فریدمن نتایج جدول همارة  6را آهکار ساخت.
همانطورکه در جدول همارة  6مشاهده میهود؛ نتایج آزمون فریدمن
نشان داد که اهمیت و رتبة نمرات آزمون واجهناسی در پایان هر هفته
با یکدیگر متفاوت است ( ،p>0/05درجة آزادی= ،3مجذور کای= 18ب.
مقایسة میانگین رتبهها نشان میدهد که باالترین رتبة نمرات مربوط به
هفتة چهارم (4ب بوده و روند رتبهبندی نیز از هفته اول بهطور معنادار
بهصورت صعودی بوده است .این تفاوت معنادار میتواند گویای تأثیر
تمرینات در طی اجرای پژوهش باهد و بدین ترتیب ،روش مبتنی بر
رایانة ارائة متوالی حروف بر بهبود توانایی واجهناسی دانشآموزان
نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معنادار دارد .همچنین ،جهت بررسی
دقیقتر میزان پیشرفت کلی دانشآموزان و مقایسة پیشآزمون و پس-
آزمون بهعمل آمده در آزمون واجهناسی ،از آزمون ویلکاگسون استفاده
هد .نتایج این تحلیل در جدول همارة  7ارائه هده است.
همانطورکه از نتایج جدول همارة  7برمیآید ،تفاوت معناداری میان
نمرات پیشآزمون و پسآزمون واجهناسی دانشآموزان ( ،p>0/05نمرة
-2/207 b =Zب مشاهده هد .با توجه به میانگینهای پیشآزمون (53ب
و پسآزمون (90/17ب ،فرض صفر رد و فرضیة پژوهش مبنی بر اثربخشی
معنادار روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف بر بهبود توانایی
واجهناسی دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأیید هد.
در ادامه ،برای بررسی تأثیرگذاری روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی
حروف بر بهبود سرعت پردازش اطالعات دانشآموزان و پاسخ به پرسش
آخر پژوهش (آیا روش مبتنی بر رایانة ارائة متوالی حروف نامیدن سریع
دانشآموزان نارساخوان دورة ابتدایی تأثیر معناداری دارد؟ب نمرات
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خطاها ( ،p>0/05نمرة -2/226b =Zب مشاهده هد .با توجه به
میانگینهای زمان صرف هده در پیشآزمون (182/5ب و پسآزمون
(142ب ،همچنین ،با توجه به میانگینهای تعداد خطاها در پیشآزمون
(4/33ب و پسآزمون (1/17ب ،آهکار هد روش مبتنی بر رایانة ارائة
متوالی حروف بر بهبود توانایی نامیدن سریع دانشآموزان نارساخوان
دورة ابتدایی تأثیر معنادار دارد.

پیشآزمون و پسآزمونِ آزمون نامیدن رنگ بار دیگر با استفاده آزمون
ویلکاگسون مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج این بررسی در جدول همارة
 8ارائه هده است.
همانطورکه در جدول همارة  8مشاهده میهود؛ تفاوت معناداری میان
نمرات پیشآزمون و پسآزمون نامیدن رنگ دانشآموزان هم از جهت
زمان صرف هده ( ،p>0/05نمرة -2/201b =Zب و هم از جهت تعداد
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نمودار  :2نمرات آزمون واج هناسی آزمودنیها در طول چهار هفته

نمودار  :3میانگین کل نمرات آزمون واج هناسی در طول چهار هفته

Fig. 2: Phonology test scores of the subjects during four weeks

Fig. 3: Total mean scores of phonology test during four weeks

جدول  :6مقایسۀ نمرات میانگین واجشناسی آزمودنیها
Table 6: Comparison of the mean phonological scores of the subjects
فراوانی
N

میانگین
Mean

انحراف استاندارد
SD

رتبة میانگینها
Sum of Ranks

هفتۀ اول

First week

6

57.17

10.26

1

هفتۀ دوم

Second week

6

66.83

10.55

2

هفتۀ سوم

Third week

6

81.17

9.43

3

هفتۀ چهارم Fourth week

6

90.17

6.11

4

آزمونها

Tests

مجذورکا
Chi-square

درجه آزادی
df

18

سطح معناداری
Sig.

0.001

3

جدول  :7مقایسۀ نمرات میانگین واجشناسی آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
Table 7: Comparison of the mean phonological scores of the subjects in pre-test and post-test
فراوانی
N

میانگین
Mean

انحراف استاندارد
SD

رتبة میانگینها
Means Rank

پیشآزمون Pre-test

6

53

7.51

1

پسآزمون Post-test

6

90.17

6.11

3.5

آزمونها

Tests

 Zنمره

سطح معناداری
Sig.

-2.207 b

0.027

جدول  :8مقایسۀ نمرات میانگین نامیدن سریع آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
Table 8: Comparison of the mean scores of the subjects' naming task in pre-test and post-test
فراوانی
N

میانگین
Mean

انحراف استاندارد
SD

رتبة میانگینها
Means Rank

زمان صرف شده در پیشآزمون

6

182.5

34.19

0

زمان صرف شده در پسآزمون

6

142

28.04

3.5

6

4.33

1.63

0

6

1.17

0.75

3.5

آزمونها

Tests

Time spent in the pre-test

Time spent in the post-test

تعداد خطاها در پیشآزمون
Number of errors in the pre-test

تعداد خطاها در پسآزمون
Number of errors in the post-test

 Zنمره

b

-2.201

-2.226 b

سطح معناداری
Sig.

0.028

0.026
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تعارض منافع

یافتههای پژوهش گویای آن بود که استفاده از روش مبتنی بر رایانة
ارائة متوالی حروف میتواند دقت خواندن کلمات بهطور جداگانه ،و
همچنین ،دقت و سیالی خواندن متن را ارتقا بخشد و دانشآموز خواهد
توانست در زمان کوتاهتر و با تعداد خطای کمتری بخواند .روش بهکار
رفته ،بر آگاهی واجهناختی دانشآموزان نارساخوان نیز پیشرفتی
مشهود و صعودی در طول اجرای مداخله را گزارش نمود .همچنین،
آهکار هد که دانشآموزان پس از استفاده از این روش ،تکلیف نامیدن
رنگ را ،که با هدف تعیین سرعت و دقت پردازش اطالعات بهکار رفته
بود ،با سرعت بیشتر و تعداد خطای کمتری انجام میدهند و در نتیجه،
استفاده از این روش تأثیر معنادار مثبتی بر سرعت پردازش اطالعات
دانشآموزان نشان داد .مداخلة اجرا هده در پژوهش حاضر ،که با
استفاده از نرمافزار در دستر پاورپوینت تهیه هده بود ،توانست
اثربخشی قابل قبولی را برای بهبود مهارت خواندن ،آگاهی واج هناختی
و سرعت نامیدن رنگ دانشآموزان به اثبات برساند .این نتایج با
یافتههای کلی پژوهشهایی که پیش از این با استفاده از مداخلههای
متنوع بر اثربخشی برنامههای رایانهای در مهارت خواندن و تواناییهای
وابسته به آن صحه گذارده بودند [ ،]18-33همسو بود؛ اما به دلیل بدیع
بودن روش پژوهش ،و همچنین ،از آنجا که پژوهشهای انجام هده از
مداخلههای فناورانه و رایانهمحور به هیوههای متنوعی بهره برده بودند،
مقایسة دقیق نتایج پژوهش حاضر با نتایج دیگر پژوهشها امکانپذیر
نشد .پیشبینی بودجه و نیروی متخص جهت تولید محتواها ،یا
آموزش روال تهیه و بهکارگیری اینگونه برنامهها به معلمان میتواند در
دستور کار مراکز آموزش ابتدایی قرار گیرد .همچنین ،پژوهش بر روی
نمونههایی با فراوانی بیشتر میتواند قابلیت تعمیمپذیری نتایج را افزایش
دهد.

«هیچگونه تعارض منافع توسر نویسندگان بیان نشده است».

مشارکت نویسندگان
مقالة حاضر حاصل پایان نامة کارهناسی ارهد خانم فاطمه فدایی است
کاه تحات راهنماایی خاانم دکتر هاانیاه کالنتری دهقی کاه نظاارت بر
طراحی ابزار اجرا و پیشابرد طرح پژوهش را برعهده داهاتند و مشااورة
آقای دکتر مهدی عبدالهزاده رافی که نظارت بر مبانی تخصصی خواندن
و نارساخوانی را برعهده داهتند ،به انجام رسیده است.

تشکر و قدردانی
مقالة ارسالی حاصل پایاننامة کارهناسی ارهد خانم فاطمه فدایی بوده
است که با همارة  ،89/1821901در تاریخ  ،98/2/30در دانشگاه مالیر
مصوب ،و در تاریخ  99/8/27به اتمام رسیده و دفاع هده است .الزم به
ذکر است که مدیریت مرکز اختالالت بیژنیِ ههر اراک و همچنین ،خانم
سودابه قاسمی از مربیان آن مرکز ،در طول اجرای پژوهش ،دلسوزانه با
پژوهشگران همکاری نمودهاند که بهاینوسیله از آن عزیزان قدردانی
میگردد.
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