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 چکیده: 

دهند. اختالل یادگیری خواندن کودکان دچار اختالل یادگیری، درصد قابل توجهی از گروه کودکان استثنایی را تشکیل می

ارائه شده است. هدف پژوهش های درمانی مختلفی، در جوامع و پژوهش های مختلف، برای آن از انواع این اختالل است که روش

حاضر، مروری بر اختالل های همبود، سبب شناسی های مطرح شده و راهکارهای ارائه شده در مطالعات گذشته و تأثیر آنها بر اختالل 

ورد مطالعه های مهای پژوهشیادگیری خواندن بود. در این راستا  از مقاالت علمی که به این موضوع پرداخته بودند، استفاده شد. یافته

تلفیق روش آموزش چندحسی با روش یکپارچگی  آموزش نوروفیدبک، آموزش چندحسی فرنالد،های مختلف )بیانگر اثربخشی روش

در این اختالل بود.  ،درمان (رفتاری گروهی و آموزش مستقیم واج آگاهی -حسی، آموزش خودتعلیمی کالمی، بازی درمانی شناختی

نشان دهنده ی وجود اختالالت همبود متعدد، از قبیل اختالل بیش فعالی و کمبود توجه، مرور پژوهش های انجام شده همچنین، 

اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دارای اختالل خواندن بود. به نظر می رسد توجه به لزوم درمان اختالالت 

زیادی بر اثربخشی قوی تر درمان های مورد استفاده برای اختالل خواندن داشته و در بهبود جنبه  همایند با اختالل خواندن، تاثیر

های اجتماعی، اقتصادی با توجه به اهمیّت این اختالل در عملکرد تحصیلی و موقعیتروانشناختی افراد مبتال موثر باشد.    -های عاطفی

های مؤثرتر و جامع تری را ارائه دهد. بنابراین امید است تواند درمانصوص میتری در این خو روانی افراد مبتال، مطالعات جامع

های مطرح شناسیمتخصصین امر و پژوهشگران در این حوزه با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات قبلی در راستای ادغام علت

 ه دهند.شده در این اختالل برآمده و درمانی متشکل از ترکیب راهکارهای گذشته ارائ

 اختالل یادگیری، اختالل یادگیری خواندن، راهکارهای درمانها:  کلیدواژه

 

 



 مقدمه

است.  2های یادگیریی ناتوانی، شاخه1شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثناییهای روانترین شاخهیکی از مهم

ی فرعی در مبحث کودکان استثنایی وارد شده است. با این به عنوان جدیدترین حوزه  1960ی ، ابتدا در دهه3اختالالت یادگیری

از اوایل همین دهه، (. 1384ترین حوزه در بین این گروه از کودکان نیز محسوب کرد )نریمانی و رجبی، را بزرگ توان آنمیوجود، 

های ویژه گیری از آموزش هوشبهر طبیعی ، قادر به تحصیل و یا ادامه آن بدون بهرهرغم داشتن مطالعه در مورد کودکانی که علی

، اولین تصوری بوده است که به ذهن  4برای کودکان دارای اختالالت یادگیری غالباً، عقب ماندگی ذهنی نبودند، شروع شده است.

نظران ام آموزشی حاکم بوده است. اما به تدریج صاحبکرده است؛ تصوری که از چندین دهه قبل بر جو نظبیشتر معلمان خطور می

هایی بین عقب ماندگی ذهنی و مشکالت ویژه در یادگیری برخی دروس مشاهده کرده اند. این مشاهدات به و دست اندرکاران تفاوت

(. 1383اری کرده اند )کریمی،  گذآموزان انجامیده است که مشکالت آنها را اختالالت یادگیری نامبندی دیگری از دانشپیدایش گروه  

(، گروهی از 1384شوند )نریمانی و رجبی، کودکان مبتال به اختالالت یادگیری، که اغلب در سنین ورود به مدرسه شناسایی می

 (.1393کودکان استثنایی هستند که ظاهری طبیعی و هوشبهری به هنجار و گاه باالتر دارند )هارون رشیدی و مرادی منش، 

های ویژه در یادگیری ( نارسائی1384؛ به نقل از نریمانی و رجبی،  1997ی آمریکا )ی آموزش و پرورش ایاالت متحدهاداره 

شناختی که در فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد کنند: اختالل در یک یا چند فرایند اساسی روانرا چنین تعریف می

انایـی نـاقص درگـوش دادن، فکرکـردن، صـحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن بـه صـورت تومشکل کرده یا ممکن است 

های ادارکی ،آسیب مغـزی، بدکـاری جزئی مغزی هایی همچون معلولیتکلمـات یـا محاسبات ریاضی، ظاهر گردد. این اصطالح حالت

های دیداری، شنیداری یا حرکتی، ی معلولیتگیرد، اما کودکانی را که بدواً در نتیجه رشدی را در بر می  6پریشیو زبان  5پریشی،خوانش

اند، شامل های اقتصادی، فرهنگی یا محیطی دچار اختالالت یادگیری شدهماندگی ذهنی، یا اختالل هیجانی یا محرومیتیا عقب

 شود. نمی

یادگیری را   ( اختالل2013) 8پزشکی آمریکاانجمن روان  7های روانیاختالل پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری

یکسان نبوده و از یک تا سی تخمین شیوع اختالل یادگیری  .کندبندی میی اختالل یادگیری خاص عصب تحولی طبقهدر طبقه 

های یادگیری پنج تا پانزده درصد ج اختالل (. میزان روا1384؛ به نقل از نریمانی و رجبی، Lerner, 1997درصد متغیر بوده است )

آموزان مشخص شده است؛ که شیوع آن در پسران سه برابر بیشتر از دختران است. درصد دانش 10موزان مدرسه و دو تا آدانش

ده است. برای (. در ایران نیز مطالعات متعددی برای تخمین میزان شیوع اختالل یادگیری انجام ش2013)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

ی سوم تا پنجم ابتدایی، ی خود در استان اردبیل میزان شیوع این اختالل را در سه پایه( در مطالعه1384مثال نریمانی و رجبی )

آموزان طور کل در دانشهای تحصیلی مختلف متفاوت بود؛ این نرخ بهها و پایهدرصد برآورد کردند؛ که در جنسیت  18بین یازده الی  

 درصد اعالم شد.  سیزده

هایی در خواندن و هجی کردن، نوشتن و امالنویسی و ی اختالل یادگیری خاص شامل کودکان با دشواریهای عمدهگروه

ی سنی ده تا یابد و اکثر آنان در بازهآموزان از سن شش تا یازده سالگی به تدریج افزایش میگونه دانشریاضیات هستند. تعداد این

 
1 . Exceptional childrens 
2  .Learning disabilities 
3  .Learning disorders 
4 . Mental retardation 
5  .Dyslexia 
6  .Aphasia 
7  .Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5(DSM-5) 
8  .American Psychological Association (APA) 



درپی و سطوح های پی(. دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری به دلیل شکست 1395و همکاران،  پانزده سالگی قرار دارند )نصرتی

؛ نریمانی و وحیدی، 1396کنند )بیگدلی و همکاران، را تجربه می 1پایین انتظارات از خود، سطوح پایین از باورهای خودکارآمدی

آموزان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و کمتر احساس ه سایر دانشکگیرند درحالیآموزان به تدریج یاد می(. این دانش1392

 (.1395آید )نصرتی و همکاران، کنند و بیزاری مدرسه و درس در آنها به وجود میحقارت را تجربه می

 

 خواندنیادگیری  اختالل  

مهارت خواندن،  (.1392همکاران، از مهمترین ابزار یادگیری در زندگی روزمره، اکتساب مهارت خواندن است )نجفی و 

کودکانی  (.1392زیربنایی برای موفقیت تحصیلی، هم در مقطع ابتدایی و هم در مقاطع باالتر محسوب می شود )کرمی و همکاران، 

را می توان مبتال به اختالل یادگیری خواندن تلقی کرد که علی رغم بهره مندی از هوش طبیعی و آموزش های کافی، قادر به خواندن 

این دسته از کودکان ممکن است قادر باشند کلمات متعددی را در گفتار خود به کار  (.Oga and Haron, 2012صحیح نباشند)

اختالل در  (.Pennington and Peterson ,2012شناسایی عالئم نوشتاری کلمات، دچار مشکل هستند)گیرند، اما در درک و 

خواندن، منجر به بروز مشکالت متعدد و ضعف در دیگر دروس دانش آموزان می شود؛ که این مشکل به نوبه ی خود، زمینه ی بروز 

 (.Facoetti and Gori ,2014روانی را فراهم می کند)صدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز صدمات عاطفی و 

؛ به Sadock and Sadock ,2000، شایع ترین نوع از انواع اختالل یادگیری برآورد شده است )2خواندنیادگیری اختالل 

(، به 2010) 3متحده(؛ چنانچه، بیست و نهمین گزارش ساالنه ی کنگره ی آموزش و پرورش ایاالت 1385نقل از رحیمیان و صادقی،

مطالعات انجام شده در   موارد اختالالت یادگیری را، اختالل در خواندن اعالم کرده است. %80(، 1395نقل از )ارجمندنیا و همکاران،

 خصوص بررسی میزان شیوع اختالل خواندن، بیانگر میزان شیوع قابل توجه این اختالل در بین دانش آموزان و کودکان، و نیز نشانگر 

سال،   11الی    8(، در مطالعه ای بر روی کودکان  2201و همکاران)  4اهمیت این اختالل در عملکرد این قشر از جامعه است. موگاسیل

 اعالم کردند.%  12/ 5میزان شیوع اختالل خواندن را 

پنجم ابتدایی صورت ( نیز در پژوهش خود که در شهر اصفهان و بر روی دانش آموزان اول تا 1389صداقتی و همکاران )

مربوط به دانش آموزان دختر   % 34مربوط به دانش آموزان پسر و  %66برآورد نمودند. از این میزان،  %10گرفت، شیوع این اختالل را 

؛ به نقل از نریمانی و  2010، 5آهاری)بود. شیوع بیشتر این اختالل در پسران در پژوهش های متعددی، برای مثال در مطالعه ی 

رحیمیان که نسبت ابتال به اختالل خواندن را در پسران و دختران چهار به یک اعالم کرده بود، به دست آمده است.  (  1396ران )همکا

( در پژوهشی، به بررسی میزان شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان به تفکیک پایه ی تحصیلی، جنسیت و تحصیل 1385و صادقی )

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که بیشترین میزان شیوع این اختالل در دانش آموزان پسر پایه   در شهر یا روستا پرداختند.

( است. در این مطالعه، میزان شیوع 2/%8( و کمترین میزان شیوع در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم )10/%8ی دوم ابتدایی )

 ر از دانش آموزان محصل در شهر برآورد شده است.اختالل خواندن در دانش آموزان محصل در روستا بیشت

 شناسی و اختالالت همبودسبب 

 
1  .Self-efficacy 
2 . Reading learning disorder 
3 . Twenty ninth annual report of congress individuals with disabilities education act 
4 . Mogasale 
5 . Ohare 



 ,Hutzler et alاز موارد افت تحصیلی در دوران ابتدایی است ) %25ی که سرچشمه شناسی اختالل خواندن، در سبب

 1پردازش دیداری، نقص در حافظه کوتاه مدتهای متعددی ذکر شده است. از آن جمله نقص های آواشناختی، نقص در  علت(،  2006

؛ امینایی و موسوی al et Varvara, 1420) 2(، نقص در کارکردهای اجراییal et Finn, 1420هیجانی) -و مشکالت عاطفی

حرکتی )شهیم و هارون  -(، نقص در هماهنگی دیداریMoura et al, 2015 ؛Horowitz-Kraus et al, 2015؛ 1393نسب،

 (. Fusco et al, 2015؛ 1391اد و همکاران،؛ مهری نژ1386رشیدی،

به منظور بررسی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختالل (  1396و امانی و همکاران )(  1393امینایی و موسوی نسب)

خواندن، به مقایسه ی این گروه با دانش آموزان عادی پراختند؛ که نتایج نشانگر این موضوع بود که کارکردهای اجرایی، شامل 

در تر از دانش آموزان عادی است. برنامه ریزی، در دانش آموزان دارای اختالل خواندن ضعیف -سازماندهی، بازداری و تصمیم گیری

سبب شناسی اختالل خواندن، برخی مطالعات به نقش ادراک شنیداری در این اختالل پرداخته اند. برای مثال قاسمی و همکاران 

ج این ( در مطالعه ای به مقایسه ی ادراکات شنیداری دانش آموزان دارای این اختالل با دانش آموزان عادی پرداختند که نتای1395)

ودیِ نقص در ادراک شنیداری و اختالل خواندن داشت؛ بطوری که دانش آموزان مبتال به این اختالل، به طور بپژوهش تاییدگر هم

( نیز به بررسی حساسیت 1393محمدی و جعفرزاده ) معناداری ادراک شنیداریِ ضعیف تری نسبت به دانش آموزان عادی داشتند.

دانش آموزان دارای اختالل خواندن پرداختند که نتایج این مطالعه تفاوت معناداری در ادراک  رنگی در ادراک بینایی  3کنتراست 

 بینایی این گروه با دانش آموزان عادی نشان نداد. 

ان به طور کلی مطالعات بسیاری در خصوص سبب شناسی و اختالالت همبود با اختالل یادگیری خواندن انجام شده که نش

دهنده ی همبودیِ این اختالل با بدکارکردی و نقص در زمینه های مختلف عاطفی،شناختی و عملکردی است. از آن جمله حاتمی و 

( در مطالعه ای به مقایسه ی نیم رخ جنسیتی اختالالت روانپزشکی همبود با اختالل خواندن پرداختند. این پژوهش 1392همکاران )

ساله ی مدارس شرق تهران انجام شد؛ نشان داد که اختالل بیش فعالی همراه با کمبود در  16تا  15که بر روی دختران و پسران 

. اما در دیگر اختالالت همبود، تفاوت معناداری در دو جنس بدست با اختالل خواندن دارددر هردو جنس  ، بیشترین همبودی را  4توجه 

افسردگی اختالل  ،  %4/15با    5اضطراب اجتماعیاختالل  ،    %7/34کمبود توجه با  آمد. بطوری که در پسران اختالل بیش فعالی همراه با  

بیشترین همبودی را را با  %2/11ی خاص با 9و فوبیا %6/11با  8، اختالل وسواس جبری %5/13با  7، اختالل سلوک %5/13با  6عمده

، اختالل %7/14، اختالل وسواس جبری با %6/16اختالل خواندن داشتند و در دختران اختالل بیش فعالی همراه با کمبود توجه با 

بیشترین میزان همبودی را با اختالل خواندن   %8/10و افسردگی مزمن با    %5/11با    10اضطراب فراگیر اختالل  ،  %2/14فوبیای خاص با  

 داشتند.

اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختالل  -( نیز در پژوهشی به مقایسه ی مشکالت هیجانی1396بیرامی و همکاران )  

الل خواندن مشکالت هیجانی، مشکل در برقراری ارتباط با نشان داد دانش آموزان دارای اخت خواندن پرداختند که نتایج این مطالعه

 همساالن و مشکل در رفتارهای مطلوب اجتماعی بیشتری نسبت به گروه بدون اختالل خواندن داشتند. 

 
1 . Short term memory 
2 . Executive functions 
3 . Contrast 
4 .  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
5 . Social anxiety disorder 
6 . Major Depressive Disorder (MDD) 

7 . Conduct disorder (CD) 
8 . Obsessive compulsive disorder (OCD) 
9 . Phobia 
10 . Generalized anxiety disorder (GAD) 



 

 مداخالت روانشناختی و آموزشی برای درمان اختالل یادگیری خواندن

علل و درمان اختالل یادگیری خواندن صورت پذیرفته، که به مطالعات و مداخالت متعدد و مختلفی در راستای شناخت 

 ها خواهیم پرداخت.شکل اجمالی به نتایج برآمده از این پژوهش

 

 آموزش نوروفیدبک 

بر توجه انتقالی در دانش آموزان با اختالل  1بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک( در پژوهشی به 1392و همکاران ) صادقی

 12تا  8جلسه روی چهار کودک )یک دختر و سه پسر(  20خواندن پرداختند. این پژوهش در چارچوب یک طرح تک آزمودنی طی 

دقیقه  30مدت  بار در هفته و هر بار به 2هفته ادامه یافت. هر آزمودنی  6ساله با اختالل خواندن انجام شد. جلسات درمانی به مدت 

تحت مداخالت نوروفیدبک قرار گرفت. نحوه ی مداخله بدین شکل صورت می گرفت که انیمیشنی برای کودک ارائه می شد. با دور 

شدن امواج مغزی کودکان از هدف مورد نظر، انیمیشن از حرکت باز می ایستاد. برای ادامه ی انیمیشن کودکان مجبور بودند امواج 

جهت هدف تعیین شده تغییر دهند. با تکرار جلسات درمانی، مغز به تدریج برای ایجاد تغییرات مورد نظر شرطی مغزی خود را در 

می گردید. نتایج حاصل از این مداخله، نشان دهنده ی تاثیر درمانیِ مداخالت نوروفیدبک بر توجه انتقالی کودکان دارای اختالل  

 یادگیری خواندن بود.

 

 آموزش چندحسی فرنالد 

با روش آموزش  2( در مطالعه ای به مقایسه ی میزان تاثیر روش آموزش چند حسی فرنالد1390محمدی و همکاران )

گروه بشکل همتا تقسیم نمودند. یک گروه به روش آموزش   3تمرین و تکرار پرداختند. بدین منظور پژوهشگران آزمودنی ها را در 

اده شد. یک گروه به روش آموزش تمرین و تکرار و گروه سوم به روش آموزش سنتی و به عنوان گروه گواه در مطالعه شرکت د

چندحسی فرنالد. با سابقه ی پژوهش های انجام شده مبنی بر تاثیر مثبت میزان درگیری حواس مختلف برای یادگیری و عملکرد 

بود عملکرد خواندن در دانش آموزان دارای  حافظه، انتظار می رفت که روش فرنالد تاثیر مثبت بیشتری نسبت به دو روش دیگر در به

اختالل خواندن داشته باشد. نتایج پژوهش به روشنی بیانگر اثرگذاریِ بیشتر روش چندحسی فرنالد بر تقویت مهارت خواندن در دانش 

  آموزان دارای اختالل خواندن، نسبت به روش آموزش سنتی و روش تمرین و تکرار داشت.

 3( نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی تلفیق روش آموزش چندحسی با روش یکپارچگی حسی1395همکاران )استکی و 

پرداختند. یکپارچگی حسی به پردازشی اطالق می شود که اطالعات آن از راه چشم ها، گوش ها، بینی، پوست و بطور کل تمامی 

ترجمه ی    Horowitz and Rost, 2007ختلف انجام می شود )حواس به مغز منتقل می شود؛ این پردازش در سیستم های حسی م

(. پژوهشگران در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که تلفیق این 1395؛به نقل از استکی و همکاران، 1390باغداساریان و کریمی، 

 دو روش اثربخشی معناداری بر مهارت خواندن دانش آموزان دارای اختالل خواندن دارد.  

 

 
1 . Neurofeedback 
2 . Fernald 
3 . Sensory integration 



 ودتعلیمی کالمی آموزش خ

کارکردهای به منظور بررسی اثربخشی آموزش خودتعلیمی کالمی بر   (  1396در مطالعه ای که توسط نریمانی و همکاران )

اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی کودکان دارای اختالل خواندن انجام شد؛ نتایج مداخالت خودتعلیمی مورد ارزیابی نشان دهنده 

این درمان برگرفته از نظریات ی اثرگذاریِ این سبک آموزشی بر نشانه های بدکارکردی در دانش آموزان دارای اختالل خواندن بود. 

(. 1388به عنوان یک روش درمانی مطرح شده است )هاشمی و همکاران، 4ودمنگو  3مایکنباماست که توسط  2وریاو ل 1ویگوتسکی

مرحله ی اساسی سرمشق دهی آشکار، راهنمایی آشکار، خودرهبری آشکار، حذف خودرهبری آشکار و  5درمان مذکور دارای 

جریان شناختی میانجی  (. فرض اساسی این است که رفتار آشکار به وسیله ی1396، خودآموزی ناآشکار است )نریمانی و همکاران

 40،  در این پژوهشگری شده و افراد قادر خواهند بود که یاد بگیرند، با تاثیرگذاری بر جریان شناختی، رفتار خود را نیز تغییر دهند.  

ه دقیقه ای در گرو 60جلسه ی درمان  6کودک در دو گروه تقسیم شدند؛ یک گروه در گروه آزمایش و گروه دیگر در گروه کنترل. 

یا اختالل بیش  5آزمایش انجام شد. کنترل متغیرهای احتمالی تاثیرگذار نظیر اختالالت همبود از قبیل اختالل نافرمانی مقابله ای

  فعالی و کم توجهی و یا مصرف داروهای روانپزشکی، بر میزان تعمیم پذیری مطالعه ی مذکور تاثیر مثبت داشت.

 

 

 گروهیرفتاری    - شناختیبازی درمانی   

رفتاری در کاهش مشکالت   -( در پژوهشی به بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی1392ملک و همکاران )

بازی درمانی یک رویکرد ساختارمند و مبتنی بر نظریه ی درمان است که فرایندهای   رفتاری کودکان دارای اختالل خواندن پراختند.

؛ به نقل از 1390؛ ترجمه ی داورپناه، Landreth, 2002کند )یادگیری و ارتباطات سازگارانه و بهنجار را در کودکان پایه ریزی می 

آموز در همان مقطع در گروه دانش 14در گروه کنترل و دانش آموز مقطع ابتدایی  14در این آزمایش  (.1391ملک و همکاران، 

دقیقه ای و هفته ای دو مرتبه صورت پذیرفت. اصول نظری مداخالت مبتنی  45جلسه ی  10آزمایش قرار داده شدند. مداخالت در 

افکار و هیجانات، رفتاری بود که در طی جلسات بازی درمانگر آموزش هایی از قبیل شناسایی احساسات،  -بر مداخالت شناختی

آموزش بازسازی افکار منفی، آموزش مهارت کنترل خشم، آموزش خودگویی مثبت و آموزش حل مسئله به آزمودنی ها داده شد. با 

توجه به همبودی بدکارکردی های رفتاری و هیجانی با اختالل خواندن در کودکان مبتال به این اختالل، به نظر می رسد این شیوه 

چنانچه  شناختی کودکان، بر اختالل خواندن آناه نیز اثربخش باشد. -ی رغم تاثیرگذاری بر بهبود عملکرد عاطفیی درمانی، عل

( در مطالعه ای که به منظور بررسی اثربخشی بازی های زبانشناختی بر عملکرد حافظه ی فعال کالمِی 1395ارجمندنیا و همکاران )

ادند؛ نشان دادند که مداخله ی بازی های زبانشناختی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود دانش آموزان دارای اختالل خواندن انجام د

 عملکرد حافظه ی فعال در کودکان دارای اختالل یادگیری خواندن داشته و عملکرد این گروه را در مهارت خواندن بهبود بخشند.

 

 آموزش مستقیم آگاهی واجی 

 
1 . Vigotsky 
2 . Luria 

3 . Meichenbaum 
4 . Goodman 
5 . Oppositional defiant disorder (ODD) 



ای به بررسی اثربخشی آموزش آگاهی واجی به دانش آموزان دارای اختالل خواندن مطالعه( در 1391پیرزادی و همکاران )

در شهر تهران پرداختند. در این آزمایش آزمودنی ها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش دست 

ند تا با پس آزمون، تاثیرگذاری این مداخله بر عملکرد ای را برای آموزش دیدن آگاهی واجی سپری کرددقیقه 40ی جلسه  10کم 

ی مداخله برای هر آزمودنی با آموزش شناسایی واج آغازین و واج پایانی هر واژه خواندن آزمودنی ها مورد بررسی قرار گیرد. برنامه

ی شد.  نتایج پژوهش نشان دهنده  های ترکیبی واجی و تقطیعی واجی هم آموزش دادهانجام شده و پس از آموزش این مهارت، مهارت

 تاثیر مثبت آموزش آگاهی واجی بر مهارت خواندن دانش آموزان دارای اختالل خواندن بود. 

 

 ی آموزش مستقیم، آگاهی واجی و ترکیبیی اثربخشی سه شیوه مقایسه

مستقیم، آگاهی واجی و ترکیبی بر ی میزان اثر سه شیوه ی آموزش ( در پژوهشی به مقایسه1392کریمی و همکاران )

تشخیص   دارای اختالل خواندن دختر و پسر پایه ی سوم، چهارم و پنجم دبستان کرمانشاه که درک مطلب خواندن در دانش آموزان

جلسه  20ی مذکور را به مدت شیوه 3گروه تقسیم شدند. پژوهشگران  4آزمودنی ها در این پژوهش به پرداختند.  داده شده بودند،

گروه از آزمودنی ها اجرا نمودند )هر گروه یکی از روش ها را دریافت نمود(. گروه چهارم به عنوان گروه کنترل، به جز آموزش   3روی 

مرسوم مدرسه ای، آموزش دیگری دریافت نکرد. تحلیل نتایج پس آزمون نشان داد آموزش واج آگاهی موثر بوده است اما آموزش 

بی تاثیر معناداری بر مهارک درک مطلب دانش آموزان نداشته است. از این رو می توان نتیجه گرفت که مستقیم و آموزش ترکی

 آموزش واج آگاهی روشی اثربخش و ساختارمند برای تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خواندن است.

 

 گیرینتیجه

 ؛ شودآموزان محسوب میاندن، نوشتن و ریاضی، اختاللی شایع در بین دانشاختالل یادگیری خاص در انواع اختالل در خو

دهند؛ لذا توجه ویژه به علل، و کودکان مبتال به این دسته از اختالالت، بخش قابل توجهی از کودکان استثنایی را تشکیل می

چند راهکار سبب شناسی های رایج مطرح شده و  های اختالل و راهکارهای درمان آن، مطلوب است. در این مطالعه، به بررسی  ویژگی

رسد ، که با دو نوع دیگر اختالل یادگیری خاص نیز گاهی همراه است، پرداختیم. به نظر میخواندناصلی درمان اختالل یادگیری 

ی اختالل بوده و کنندههای درمانی انجام یا پیشنهاد شده در مطالعات گذشته متأثر از دیدگاه پژوهشگران نسبت به علل ایجادراهکار

ترین نوع از انواع اختالل های خاص این موضوع که اختالل خواندن،شایع است. با توجه به رفته  بعدی پیشتا حدّی به شکل تک

یادگیری بوده و در عملکرد دانش آموزان در دیگر موضوعات تحصیلی، نظیر عملکرد دانش آموز در مهارت حل مسئله، تاثیر گذار 

تری در این خصوص، افراد مبتال، مطالعات جامع  عاطفی  -های اجتماعی، اقتصادی و روانیاهمیّت این اختالل در موقعیت  نیز    است؛ و

های مؤثرتری را ارائه دهد. بنابراین، امید است متخصصین امر و پژوهشگران در این حوزه، با در نظر گرفتن نتایج حاصل تواند درمانمی

با  .های این اختالل برآمده و درمانی متشکل از ترکیب راهکارهای گذشته ارائه دهندشناسیراستای ادغام علت از تحقیقات قبلی، در

در مورد سبب شناسی های   موفقتوجه به همایندی اختالل خواندن با دیگر انواع اختالالت یادگیری، مطالعه ای برای ترکیب نظریات  

گر درمانگران و ، می تواند یاریین پروتکلی درمانی جهت کاربرد نظریات مختلفمطروحه در خصوص اختالالت یادگیری، و تدو

    پژوهشگرانِ این حوزه باشد. 
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بررسی میزان شیوع نارساخوانی در دانش آموزان طبیعی پایه اول  (. 1389صداقتی، لیال؛ فروغی، رقیه؛ شفیعی، بیژن؛ مراثی، محمدرضا )

 . 8-1(،  1)19. مجله ی شنوایی شناسی،  تا پنجم دبستان های اصفهان

اری دانش آموزان با اختالل خواندن و مقایسه ی آن با همکالسان  (. ادراک شنید1395قاسمی، معصومه؛ طاهایی، علی اکبر؛ جعفری، پروین )

 . 23-19(،  20)7عادی. فصلنامه ی توانمندسازی کودکان استثنایی،  

(. تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت، دقت و درک مطلب دانش آموزان  1392کرمی، جهانگیر؛ عباسی، زینب؛ زکی یی، علی )

 .53-38(،  3)2های یادگیری،    نارساخوان. مجله ی ناتوانی



ی آموزش مستقیم، آگاهی واج  سه شیوه  ی اثربخشیمقایسه(. تدوین برنامه و 1392کریمی، بهروز؛ علیزاده، حمید؛ سلیمانی، اسماعیل )

 . 60-78  (،1)3های یادگیری،  ی ناتوانی دبستانی دارای اختالل خواندن. مجله  دانش آموزانبر درک مطلب خواندن    شناختی و ترکیبی

 (. اختالالت یادگیری. تهران: انتشارات ساواالن. 1383کریمی، یوسف )

(. بررسی حساسیت کنتراست رنگی در کودکان مبتال به اختالل خواندن. مجله ی پژوهش  1393محمدی، علیرضا؛ جعفرزاده پور، ابراهیم )

 .201-193(،  1)10در علوم توانبخشی،  

(. تاثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختالل ویژه ی  1390جهانگیر؛ هاشمی، تورج )محمدی، فرهاد؛ کرمی، 

 .190-169(،  1)4یادگیری خواندن دانش آموزان ابتدایی. مجله ی دستاوردهای روان شناختی،  

وهی به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش  (. اثربخشی بازی درمانی گر1392ملک، مریم؛ حسن زاده، رمضان؛ تیرگری، عبدالحکیم )

 . 153-140(،  4)2مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن. مجله ی ناتوانی های یادگیری،  

گشتالت برای آمادگی    -بررسی توان پیش بینی آزمون بندر  (.  1391مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ رجبی مقدم، سارا )

 .130-118(،  3)1. مجله ی ناتوانی های یادگیری،  های خواندن و دیکته در کودکان پیش دبستانیاتوانی  ابتال به ن

(. درک نحوی، حافظه ی  1392نجفی پازوکی، معصومه؛ درزی، علی؛ دستجردی، مهدی؛ سعادتی شامیر، ابوطالب؛ دانای طوسی، مریم )

 .83-61(،  45)12فعال و درک متن. فصلنامه ی نوآوری های آموزشی،  

آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل.پژوهش در  (. بررسی شیوع و علل اختالالت یادگیری در دانش 1384نریمانی، محمد و رجبی، سوران )

 .231-252(،  3)5 ی کودکان استثنایی،حیطه 

کالمی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی  (. اثربخشی آموزش خودتعلیمی 1396نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ ایل بیگی، رضا )

 . 93-72(،  2)7دیداری حرکتی کودکان مبتال به اختالل خواندن. مجله ی ناتوانی های یادگیری،  

آموزان با و بدون  نفس در میان دانش ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت (. مقایسه 1392نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره )

 .91-78(،  1)3های یادگیری،  ی ناتوانی مجله   ناتوانی یادگیری.

(. اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی  1395نژاد، مریم؛ کشاورز افشار، حسین )نصرتی، فاطمه؛ غباری بناب، باقر؛ وکیلی

 .122-108(،  4) 5های یادگیری،  ی ناتوانی آموزان با اختالل یادگیری خاص. مجلهدانش 

ی تحول زبان کودکان دارای اختالالت یادگیری کالمی و کودکان دارای  (. مقایسه1393منش، فردین )رادی هارون رشیدی، همایون؛ م 

 .111-100(،  3)3های یادگیری،  ی ناتوانی کالمی. مجلهاختالالت یادگیری غیر 

جتماعی کودکان مبتال به اختالل  اثیر خودآموزی کالمی بر بهبود سازگاری ا(. ت1388هاشمی، تورج؛ اقبالی، علی؛ محمود علیلو، مجید )

 .36-29(،  2)1. مجله ی روان شناسی بالینی،  سلوک
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