
 

دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر آموزش دقت و نقش والدین در بهبود نارسا خوانی   

 3، مرتضی جاویدپور2رضا مظفری، 1شیوا ملکی

 

 چکیده 

یکی از مشکالت عمده ی دانش آموزان نارساخوان نقص دقت و توجه است که فرآیند آموزش، یادگیری و  

بی توجهی و اختالل دقت، موجب اختالل هایی در ادراک،  . دهد عملکرد تحصیلی آن ها را تحت تأثیر قرار می 

تشخیص درست، یادگیری و ... می گردد که این نیز موجب عملکرد پایین دانش آموزان در مدرسه می شود، لذا  

و همچنین با عنایت به این   با توجه به موارد مذکور. این مشکل را بهبود بخشید با فعالیت های ویژه ای می توان 

در بهبود نارسا خوانی دانش آموزان  می تواند ، والدین به عنوان عامل محیطیو  دقت به عنوان عامل فردی که 

پژوهش  ، لذا کار روی این دو عامل می تواند رویکردی مؤثر در اصالح نارساخوانی باشد  ایفا کند و نقش مهمی 

انجام   دانش آموزان مقطع ابتداییآموزش دقت و نقش والدین در بهبود نارسا خوانی  تاثیر بررسی  هدف با حاضر 

 ه است.شد 

 آموزش دقت، نقش والدین، دانش آموزان مقطع ابتدایی، نارسا خوانی  واژگان کلیدی:

 

  مقدمه

یکی از موانع و چالش هایی که همواره می تواند بر سر راه تعلیم و تربیت وجود داشته باشد، نارسایی های 

یادگیری است که نیاز به آموزش ها و مراقبت های خاص خود را دارد. با مروری بر تحقیقات می توان اذعان کرد  

ی ایران است اما این اختالل غالباً در  که اگرچه اختالل یادگیری یکی از اساسی ترین معضالت نظام آموزش 

تحقیقات گوناگون نیز در تبیین دالیل اختالل   که اختالل خواندن و نوشتن معنی پیدا می کند. همچنان 

 (. 1395یادگیری، به اختالل خواندن و نوشتن توجه داشته اند )شاهوردی، موسوی و سبحانی نژاد، 

خواندن یکی از پیشرفته ترین و پیچیده ترین توانایی های ذهنی انسان است. خواندن یعنی ارتباط کلی فرد با  

جنبه ی بصری یادگیری اطالق می شود )یعنی تبدیل نوشتاری به  به یک سری اطالعات سمبلیک )نمادین( که 

 
   gmail.com89shiva.maleki.  :Mail-E@  .اردبیل، ایراندانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی.  :. نویسنده مسئول1
     .دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس عالمه طباطبایی اردبیل .2

 تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایراندانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم  .  3

mailto:shiva.maleki.89@gmail.com


موخته شده در دوران ابتدایی بستگی  گفتاری(. کیفیت و بازدهی خواندن و مطالعه به میزان اصالح روش های آ 

خواندن و ناتوانی در آن یکی از حوزه های بسیار مهمی است که معموالً مشکالت بیشتری را برای دانش   دارد.

(. اخیراً توجه زیادی به دانش آموزانی که  1387آموزان ناتوان در یادگیری به وجود می آورد )شریفی و داوری، 

یادگیری فعالیت های آموزشگاهی دارند، متمرکز شده است. والدین، مربیان و پژوهشگران  چالش هایی را در 

شاهد سردرگمی برخی از دانش آموزان در یادگیری مهارت خواندن هستند که به عنوان تکلیف به آن ها داده  

ل دارند:  کودکان با اختالل خواندن در زمینه های زیر مشک (. 1392شده است )جلیل آبکنار و عاشوری، 

بازشناسی حروف و کلمات، درک و فهم کلمات و نقشه ها، سرعت و روانی خواندن، مهارت عمومی در واژگان  

   (. 1392؛ به نقل از جلیل آبکنار و عاشوری، 2010، 1)شویتز

چنانچه برای رفع این اختالف تدابیر آموزشی و درمانی اتخاذ نگردد، در بسیاری از موارد این دانش آموزان  

شکل خود را به بزرگسالی خواهند برد. از این رو انجام دادن اقدامات به موقع در زمینه ی رفع چنین مشکالتی  م

پیامدهای اختالل یادگیری در حال حاضر بیش از هر دوره ی   تا حد زیادی به عهده ی نظام آموزشی است.

کودکان ضروری به نظر می رسد   دیگری به چشم می آید، بنابراین استفاده از روش های درمانی برای این

 (. 1390)اهرمی و همکاران،  

بسیاری بر این باورند که قسمت اعظم اختالالت یادگیری به اختالل خواندن مربوط است. لذا نگرانی های زیادی  

اگرچه آمارهای   (.2016، 2)استفانز در مورد کودکانی که مشکل خواندن در سیستم مدرسه دارند، وجود دارد 

زودهنگام  خواندن باال است و برای ارائه  شیوع اختالهای یادگیری متفاوت است، اما شیوع اختالل  مربوط به 

مداخله های درمانی، آموزش و بهره گیری از راهبردهای توانبخشی، توجه به این گروه از اختالل ها، دارای  

(. دانش آموزان مبتال به این  1390اهمیت به شمار می رود )اهرمی، شوشتری، گلشنی منزه و کمرزرین، 

اختالالت بیشتر از بقیه توسط همساالن خود طرد می شوند؛ در کالس پرخاشگرند و بدرفتاری بیشتری را به  

با توجه به   (.2015و همکاران،  3نمایش می گذارند و در نهایت عزت نفس و خودپنداره ی ضعیفی دارند )کودو 

و ارائه ی راهکار   انی خواندن در دانش آموزان، تحلیل و بررسی این ناتوانیموارد مذکور و شیوع گسترده ی ناتو

به   ، مقطع ابتدایی دانش آموزان پژوهش حاضر درصدد است تا با تمرکز برلذا  .د نمایضروری می  در این زمینه

حل در این رابطه  ارائه ی راه  و  دانش آموزان آموزش دقت و نقش والدین در بهبود نارسا خوانی این  تاثیربررسی 

 بپردازد. 
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 آنو تأثیر دقت در  نارسا خوانی 

که در میان مهارت   یکی از شایع ترین مشکالت در کودکان با ناتوانی های یادگیری، نارسایی در خواندن است    

ه ای برخوردار است؛ اما  ها و اکتساب های آموزشگاهی در سال های اول مدرسه، فرآیند خواندن از اهمیت ویژ

رغم اهمیت آن، کم نیستند کودکانی که پیشرفت خواندن آن ها در مقایسه با سن تقویمی، هوش اندازه  یعل

یا  1اختالل خواندن  گیری شده و میزان آموزش فرد به طور قابل مالحظه ای پائین تر از سطح مورد انتظار است.

سن،  یعنی پیشرفت در زمینه ی خواندن بر پایه ی آزمون میزان شده انفرادی با در نظر گرفتن  نارسا خوانی

کودکانی که نمی توانند   هوش و آموزش متناسب با سن، به طور چشم گیری پایین تر از سطح مورد انتظار است.

روانی و رفتاری را برای  بخوانند، خودپنداره ی مثبت و رشد عزت نفس را از دست می دهند و این امر مشکالت 

، بلکه  اختالل نارسا خوانی تنها به دوران کودکی محدود نمی شود (. 1390آن ها در پی دارد )اهرمی و همکاران، 

در دوران کودکی شروع و تا بزرگسالی ادامه دارد و ممکن است یادگیری فرد را در دروس مختلف تحت تأثیر  

به طور خاص، نارسا خوانی نوعی اختالل در اشتباه کردن کلمات  . (1395قرار دهد )ادیب سرشکی و همکاران، 

شبیه به هم، حدس زدن کلمات با درنظر گرفتن حروف ابتدا و انتهای کلمات، آیینه خوانی یا وارونه خوانی  

کلمات، مشکالت شدید در هجی کردن کلمات، بی میلی و انزجار از یادگیری خواندن و دشواری در تشخیص جز  

   (.2011و همکاران،  2بروکس ) ی باشد از کل م

یکی از مشکالت عمده ی دانش آموزان نارساخوان که فرآیند آموزش، یادگیری و عملکرد تحصیلی آن ها را  

انتخاب بین محرک های مربوط و نامربوط به   نقص دقت و توجه است. توجه به توانایی تحت تأثیر قرار می دهد 

  (. 1395منظور اطمینان از این که فرد با محیط خود در تعامل است گفته می شود )ادیب سرشکی و همکاران، 

را انتخاب می کند و خود را برای دریافت آن و ایجاد عکس العمل معین در مقابل آن  فرد محرک خاصی وقتی 

گفته می شود دقت او به سوی امر معینی جلب شده است. به عبارت دیگر، توجه  آماده می سازد در این صورت 

  ، . دقتاست عبارت از قدرت تمرکز کافی بر کاری برای جای دهی آن در مغز و دریافت ویژگی اساسی محرک 

مقدم بر ادراک، یادگیری و تفکر است. در برخورد با عالم خارج ابتدا ذهن و حواس ما روی امر خاصی تمرکز پیدا  

  (. 1390اهرمی و همکاران، می کند بعد آن را ادراک می نماییم و نسبت به آن فهم و بصیرت پیدا می کنیم )

جرایی در هر زمان اطالعات را پردازش می  ملکردها، توجه و کارکردهای امشخص شده است که در میان سایر ع

لیما  ) را تحت تأثیر قرار می دهد  کنند و در نتیجه تغییرات در این آیتم بیش از آیتم های دیگر، یادگیری کودک

توجه یا دقت به وسیله ی فرآیند هوشیاری، تمرکز حواس، پایداری و رفتار سازگارانه   (.2011و همکاران، 
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. آموزش دقت بر توانایی و بهبود خواندن دانش  دهای ذهنی مورد نیاز استنحمایت می شود و در تمام فرآی

ی تأثیر آموزش  در زمینه  .(1390)اهرمی و همکاران،  آموزان نارساخوان دارای ناتوانی خواندن مؤثر می باشد 

 دقت و توجه پژوهش های متعددی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:  

اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان  » در پژوهشی با عنوان  ( 1390) و همکاران  اهرمی

مؤثر است.   ان نارساخوان کودکآموزش دقت بر توانایی خواندن « نشان دادند که نارساخوان دختر پایه سوم 

( با عنوان »اثربخشی آموزش توجه بر بهبود عملکرد  1395همچنین نتایج تحقیق ادیب سرشکی و همکاران )

خواندن دانش آموزان نارسا خوان« نشان داد که آموزش توجه بر مؤلفه های عملکرد خواندن تأثیر مثبتی داشته  

نشان داد که  ( نیز 2000( و البام و همکاران ) 2003(، کتس و همکاران )2004کیبی و همکاران ) پژوهش است.

آموزش توجه بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان موثر می باشد )به نقل از ادیب سرشکی و همکاران،  

1395 .) 

 ارائه ی راه حل

نش و معلومات و مهم ترین ابزار یادگیری در میان  داباتوجه به این که خواندن، یکی از روش های اصلی کسب 

دانش آموزان است و از طرفی دیگر، یافته های تحقیقات حاکی از آن است که نقص توجه از مسائل اساسی  

از اهمیت خاصی  دانش آموزان نارساخوان است. بنابراین یافتن راه حلی جهت کاهش یا رفع این مشکالت

روش ها و راه حل های مختلفی را می توان با توجه به سن،  (. 1395همکاران، برخوردار است )ادیب سرشکی و 

به کار بستن شیوه های آموزشی مناسب  انتخاب کرد.  نارسا خوان پایه ی تحصیلی و نوع مشکل دانش آموزان 

تجربه ی عملی کار با دانش آموزانِ دچار اختالل   برای بهبود مشکل خواندن دانش آموزان ضروری است.

یادگیری نشان داده است که عدم ورود خانواده در بحث درمان، به طوالنی شدن چرخه ی درمان و یا اثر بخشی  

کم تر آن منجر می شود به همین جهت همکاری و مشارکت والدین و آموزش آن ها باعث می شود والدین  

نقش والدین در  ل داشته و در فرایند درمان اثر مثبت داشته باشند. در واقع برداشت و درک صحیحی از مشک

پیشگیری و درمان اختالل های یادگیری و حل مشکل های رفتاری و نیز پروژه های درمانی و آموزشی می تواند  

صالنی  )ا ن به همکاری جدی آن ها نیارمند استتعیین کننده باشد و پیگیری مهارت های تحصیلی دانش آموزا

داشتن نقش محیط و والدین دور از فایده نخواهد بود به ویژه با  راه حل، در نظر  در ارائه ؛ لذا( 1395و همکاران، 

توجه به مطرح بودن مشکل زمان در مدارس که درصورت عدم همکاری اولیاء در رفع این مشکل، وقت و نیروی  

 بسیاری را از جانب معلم طلب می کند.  

ن این که معلم می تواند با تکیه بر خالقیت و نوآوری خودش به تمرین های جدید و متنوعی  عمل ضم در مرحله

روی آورد، لیکن توجه به روش های مفید ارائه شده توسط صاحبنظران در این زمینه می تواند با اثربخشی  



ر پیشرفت، به اضافه ی  بیشتری توأم باشد؛ در همین رابطه و با عنایت به نظریه ی بلوم و بالک و اهمیت زمان د

می بایست هر روش و   است، شتابزدگی  عجله و ، در روخوانیل علل مهم بروز مشکتوجه به این امر که یکی از 

تمرینی را با دادن فرصت و با حوصله اجرا کرد تا به این طریق از راه افزایش دقت و توجه دانش آموز بتوان در  

( دقت و توجه یک فعالیت روانی پایه  1390اصالح نارساخوانی وی مؤثر بود زیرا بنا به اعتقاد اهرمی و همکاران )

دگی شناختی و رفتاری دقیقی را در مقابل محرک و فعالیت در خود حفظ  است و به فرد امکان می دهد تا آما

شاگردان به واژه های اشتباه   و دقت  برای جلب توجه یکی از روش هالذا  کند و واکنش الزم را ارائه نماید؛

  الهام گرفته شده از بین روش های  روش  است، عدم دقت کافی یا شتابزدگی در خواندن علتخوانده شده که به 

به مراحل   که  می تواند باشد  درمان اختالالت خواندن ( در کتاب 1395مصطفی تبریزی و همکاران ) ی پیشنهاد

 :می شوددر ذیل اشاره   این شیوه

کتاب را که دانش آموز در خواندن آن مشکل دارد به شکل زیر نوشته و از وی می خواهیم واژه  متنی از 

خود کتاب این   ، دردر برگه های جداگانهمتن  ارائه ی توان به جایمی های بین خط های مورب را بخواند )

(، با تکرار این تمرین ها، او باید سرانجام قادر شود متن ها را به آخرین صورتی که در این جا  شیوه را اجرا نمود

 معرفی می شود، بخواند. 

و/ با/ افزودن/   یک/ آموزگار/ دانا/ هر/ سال/ از/ تجربه های/ پیشین/ استفاده/ می کند/ »

دانایی/ با/ روش/ بهتر/ تدریس/ می کند/ ممکن/ است/ تعدادی/ از/ دانش آموزان/ درس/ را/ به/  

کُندی/ یاد/ بگیرند/ آموزگار/ فرزانه/ باور/ دارد/ که/ آن ها/ به/ خاطر/ وضعیت های/ نامناسبی/ که/ 

وجود/ دارد/ که/ می گوید/ برایشان/ وجود/ داشته/ است/ دچار/ مشکل/ هستند/ ضرب المثلی/ 

 «. یک/ کارگر/ ناشی/ ابزارش/ را/ سرزنش/ می کند/ و/ یک/ معلم/ ضعیف/ شاگردانش/ را/ 

  ی استفاده می کند/ و با افزودن دانایی/ با روش یک آموزگار دانا هر سال/ از تجربه های پیشین» 

  بگیرند/ آموزگار کُندی یادبه  را/  تعدادی از/ دانش آموزان درس بهتر تدریس می کند/ ممکن است

فرزانه باور دارد که/ آن ها به خاطر وضعیت های نامناسبی/ که برایشان وجود داشته است/ دچار 

و  ضرب المثلی/ وجود دارد که می گوید/ یک کارگر ناشی ابزارش را/ سرزنش می کند . مشکل هستند

  «. شاگردانش را/  معلم ضعیف یک

جمله را  به این صورت است که کلمه یا  در این رابطه مفید واقع شود د توانمی باال که راه حل مشابه روش 

آن کلمه یا  به تدریج قسمتی از  م خواهیوی می از  و م پوشانیمی کارت با مشکل خواندن دارد  که دانش آموز



دقت دانش  ، اجرای این شیوه نیز در افزایش توجه و از روی آن برداشته می شود را بخواند مان را که دستجمله 

   .آموز مؤثر است

با عنایت به این که هر عاملی که باعث بهبود عملکرد توجه شود، بالطبع باید بر عملکرد خواندن دانش  

موزان نارساخوان تأثیر بگذارد و برعکس هر آنچه که باعث اختالل در عملکرد توجه شود، ناگزیر وضعیت  آ

؛ به نقل از ادیب سرشکی  2004اجه خواهد کرد )سانتراک، تحصیلی این دانش آموزان را با مشکل جدی تری مو

می تواند به عنوان روش های مؤثری  و تمرین و تکرار با آن ، لذا راه حل های مذکور در باال (1395و همکاران، 

 مشکل نارساخوانی کودکان مدنظر قرار گیرد.  بهبودجهت 

  بحث و نتیجه گیری

خواندن دانش آموزان نارسا خوان ناشی از کمبود توجه است زیرا فرایند رشد  از آنجایی که بسیاری از مشکالت 

دقت و توجه در کودکان نارساخوان به کندی و با تأخیر همراه است و اگر توجه کافی نباشد یادگیری فرد خدشه  

ی خواندن  لذا معلمان در آموزش های خود باید به پیش نیاز های الزم دقت و توجه برای یادگیر  ،دار می شود

توجه و دقت در تمام فرآیندهای ذهنی مورد نیاز است،  (. 1395توجه نمایند )ادیب سرشکی و همکاران، 

بی توجهی و اختالل دقت و تمرکز حواس، موجب   ت های ذهنی، دقت را جلب می نماید همچنان که فعالی

نیز موجب عملکرد پایین   اختالل هایی در ادراک، تشخیص درست و شکل دادن به مفاهیم می گردد که این 

دانش آموز در مدرسه می شود، لذا با فعالیت های ویژه ای می توان برای این کودکان اقدامات درمانی انجام داد،  

یکی از این اقدامات مورد استفاده، به کارگیری روش آموزش دقت برای این افراد است تا به این وسیله بتوان  

استفاده از   در رابطه با حل مشکل نارسایی خواندن، (.1390اهرمی و همکاران، )دقت و توجه آنان را افزایش داد 

والدین اگر   می تواند شرایط مناسبی را برای بروز عملکرد مورد انتظار دانش آموزان فراهم کند،نیز نقش والدین 

د کرد  آسان خواهناز رفتارهای هدف آگاهی یابند، با کمک و تشویق دانش آموزان در منزل، رشد آن ها را 

در حل مشکل و در مرحله ی عمل در رابطه با ارتقای مهارت خواندن دانش آموزان  بنابراین شرکت دادن والدین 

موئد اهمیت  تاحدودی نیز می تواند  1نظریه ی جبر متقابل یا تعیین گری متقابل آلبرت بندورا  خواهد بود. موثر

اصالنی و  ی و نارسایی و اختالل خواندن به طور جزئی باشد؛ نقش والدین در حل اختالل یادگیری به طور کل

معتقد است که یادگیری، نتیجه ی عوامل محیطی،   ( در پژوهش خود ذکر کرده اند که بندورا1395همکاران )

رفتاری و شخصی است، که عوامل محیطی عالوه بر کیفیت آموزشی، بازخورد معلم و دست یابی به اطالعات،  

به عنوان یکی از عناصر بااهمیت و  دانش آموزان  شرکت دادن والدینِوالدین نیز می شود؛ لذا شامل کمک کردن 

ارتباط والدین و  و همکاری آن ها نقش مهمی در حل مشکل روخوانی و روان خوانی دانش آموزان دارد.  مؤثر

 
1.  Albert bandura 



  بنابراین آورند. میخواندن روی معلم یک اصل کلیدی برای موفقیت دانش آموزان است، به خصوص وقتی که به 

دوباره تکرار می کنم: والدین یکی از منابع اصلی حمایتی برای فرزندان دارای نارساخوانی   ات ریدر اینجا یک واقع

نواده ها هستند که می  ااین خو ...  هستند. از تمرین های در مدرسه گرفته تا تمرین در مهارت های خواندن 

  اولیاء  تواند به می نیز معلم ، از طرفی ند هبد  ا موفقیت در مدرسه و زندگی ر ی  و انگیزهنند به کودکان ابزار اتو

هایی در این   هایی باید دست یابد و توصیه در چه سطحی است، به چه پیشرفت  شان خواندن فرزند که  بگوید 

در تماس  د خود دنبال کننمعلمان می توانند در آینده ی حرفه ای لذا یکی از کارهایی که  داشته باشد؛ رابطه

استفاده از کمک و مشارکت  بودن با والدین دانش آموزان در رابطه با مشکلی که فرزندشان دارد و سعی در 

   خواهد بود. دین در بهبود مشکالت دانش آموزانوال

ک  ( و بال1968مطالعات و بررسی ها در این زمینه و به ویژه مرور نظریه ی یادگیری در حد تسلط بلوم )

رفع برخی  ( که معتقدند یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران به طور وسیعی به زمان بستگی دارد؛ لذا 1971)

اید انتظار داشته باشد که همه اشکاالت باز اشکاالت به مرور زمان و تمرین بیش تر نیاز دارد. از این رو، معلم ن

به عنوان عامل فردی، در   دقتنوان عامل محیطی و به ع والدین . با توجه به موارد فوق بالفاصله برطرف شود

رفتار و عملکردهای مختلف دانش آموزان نقش مهمی دارند، به همین جهت کار روی این دو عامل می تواند در  

 (. 1395درمان اختالل خواندن دانش آموزان مؤثر واقع شود )اصالنی و همکاران، 

در فهم  ها نقش مهمی شوند، مهارت خواندن برای آنتر می آموزان بزرگ دانش هر چه با عنایت به این که 

مهارت مهمی   ،خواندن منتقدانه همچنین به دلیل این که  .ریاضیات، علوم و مطالعات اجتماعی ایفا خواهد کرد

ویت مهارت  تق می توان این گونه اظهار داشت که  ؛است بزرگ تر مثل پایه های پنجم و ششم آموزان برای دانش 

ند نیز  اچیزی که خوانده  فقط توانایی تشخیص کلمات و خواندن با سرعت باال نیست بلکه درک انکودک خواندن

با کودکان  ، می توان که خوانده اند باشند  ی قادر به ارزیابی اطالعات است لذا برای این که دانش آموزانبا اهمیت 

  آن هاقادر به خواندن باشد، برای  دانش آموزانحتی اگر عالوه بر این،  .ردتر خواندن منتقدانه را تمرین کبزرگ 

  لذاشود، می آن ها  این کار باعث تقویت مهارت خواندن در  زیرا ای را بشنودمفید است تا خواندن فرد باتجربه 

را از ژانرهای متفاوت انتخاب   ییهاکتاب، از ریتم و طرز بیان دانش آموزاندرک بهتر  برای معلمان می توانند 

  شانفهم و درکتا ، خودشان را نیز در خواندن شرکت دهند و  فرصتی که پیش آید برایشان بخوانند  رده و در هر ک

 .کند های مختلف بهبود پیدا از کتاب 

هده ی تأملی و همه  در درجه ی نخست در شروع سال از طریق مشامی تواند یک آموزگار عالوه بر موارد مذکور، 

زیرا مداخله ی زودهنگام و   را به موقع شناسایی کند )به ویژه نارسایی خواندن( جانبه در کالس خود مشکالت 

    .تسهیل در کالس درس می تواند مفید بوده و تأثیر قابل توجهی بر موفقیت تحصیلی داشته باشد 
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