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 چکیده

مورد درک مطلب خواندن در اختالل خواندن  ی مختلف در ارتباط بامداخله ا یپژوهش هانتایج : در این مطالعه مروری، هدف

مرتبط با  درک مطلب خواندن و  یتخصییصیی یواژه ها یدنظامند و کل یپژوهش با روش مرور ینا :روش .بررسییی ارار فرف 

س یرانا یعلم یاطالعات یها یگاهدر پا یساخواناختالل خواندن، نار علم ن  و مرکز اطالعات  یران،مگ ا مگز،نور یویلیکا،شامل 

ارار  یبه هدف پژوهش مورد واکاو یابی، اطالعات موردنظر جه  دس  1398تا  1378  یسال ها ینب یجهاد دانشگاه یعلم

اختالل  یجاز انواع را یکی «یخواننارسا» محسوب می شود ووزشی ترین فعالی  آمخواندن مهمترین و پیچیده: یافته هافرف . 

ساخوان %5تا  2یادفیری که  ستند یدانش آموزان، مبتال به نار سا یبه ناتوان اختالل، ین. اه شنا حروف و واژفان  ییکودک در 

شکان برا سان و روانپز شنا شاره دارد که روان س  که در  .ندکنیرا مطرح م یمختلف هایینهو زم یلآن دال یا خواندن مهارتی ا

سایی عوامل این  شنا شمندی در ارتباط با  سب می فردد. که این مداخالت نتایج ارز شی ک سنین باالتر و بر اثر مداخالت آموز

س . سب برای تحقیقات بعدی را ایجاد کرده ا ستر منا سانیده و فویایی ب پژوهش  ینا یجنتا نتیجه گیری: اختالل را به انجام ر

بر بهبود درک مطلب خواندن دانش آموزان با  یمداخله ا یروش ها یاز اثربخشییی یپژوهش ها حاک یناد که غالب  انشیییان د

 اختالل خواندن اس .

 اختالل خواندن، درک مطلب خواندن، مداخلهواژگان کلیدی: 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 مقدمه

1یبراساس تعریف اانون آموزش افراد با ناتوان ل یك یا چند فرآیند روان شناختی پایه اس  اختال یعنی یژهو یادفیری، اختالل  

که شامل درک زبان یا کاربرد آن می شود. این اختالل خود را به صورت ناتوانی در فوش دادن، فکر کردن، صحب  کردن، 

نشان می دهد اما شامل آن دسته از مشکالت یادفیری نمی شود که اساساً نتیجه  یخواندن، نوشتن، امالء یا محاسبات ریاض

ااتصادی معلولی  های دیداری، شنیداری یا حرکتی، عقب ماندفی ذهنی، اختالل هیجانی، وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا 

2اس )ولف، هورون و فودارد اس  که به نقش در اکتساب مهارت  اندناختالل خو یادفیری،اختالل  یجاز انواع را یکی(. 2010، 

3در فرد اشاره دارد )فلورس و فانزخواندن  و عصب  یكاختالل را نورولوژ ینا یمبنا ی،نارساخوان یالملل ین(. انجمن ب2007، 

افراد دچار اختالل  یژفیو ینو برجسته تر ینو آشکار در مهارت خواندن، به عنوان مهم تر یفداند. عملکرد ضع یم یشناخت

4. )استوکاردیدآ یخواندن به حساب م  ،2010.) 

از خواندن، هنگام  یشو درک ساختار جمالت و کلمات که دانش آموزان پ یاز معناده درک مطلب عبارت اس  یانم ینا در

5انجام دهد)باالت یستیخواندن و بعد از خواندن با مهارت های اساسی  درک مطلب مواد آموزشی نوشتاری یکی از (.2017، 

نی یادفیری در این مهارت مشکالت زیادی ناتوا آموزان با دانش فذارد. اس  که بر جنبههای مختلف پیشرف  تحصیلی تأثیر می

بناب، افروز، حسن  یغبار)آموز اس  یادفیری مهارت درک مطلب مهمترین پیشرف  در زندفی یك دانشکه  دهند نشان می

دارد،  یبستگ یمتعدد یبه عل  ها یدرک مطلب یهمان طور که نقص در مهارت ها از طرفی  (1391،یرزادیو پ یزاده، بخش

دانش آموزان با اختالل خواندن صورت  یدرک مطلب یعل  ها، جه  بهبود مهارت ها ینبه ا وجهبا ت یزن ییله هاتاکنون مداخ

شواهدمحور موجود در حوزه درک مطلب خواندان در  یمداخله ها یمعرف یرو پژوهش حاضر در راستا ینفرفته اس . از ا

فزارش  یکاربرد ی انجام فرف . به لحاظ اهم فرادفروه از ا ینا یشاستفاده در آموزش و توانبخ یبرا یراناختالل خواندان در ا

 ی که با اختالل سروکار دارند ارار خواهد فرف  و به لحاظ اهم یافراد یهحوزه مورد استفاده کل ینموجود در ا یعلم یها یافته

پژوهش در ارتباط با فسترش ضرورت  یالزم را برا یزهانگ ینزم یراندر باف  ا یژهو یادفیریبه متخصصان حوزه اختالل  ینظر

 یمداخله ا یبر پژوهش ها یرو هدف از پژوهش حاضر مرور ینحوزه فراهم خواهد کرد. از ا ینموثر درا یاستفاده از مداخله ها

 بر درک مطلب خواندن در اختالل خواندن اس .

 روش 

 یها یگاهپا مطلب خواندن و اختالل خواندن درمرتبط با  درک  یتخصص یواژه ها یدنظامند و کل یپژوهش با روش مرور ینا

 1398تا1378سال  ینب یجهاد دانشگاه یعلم ن  و مرکز اطالعات علم یران،نورمگز، مگ ا یویلیکا،شامل س یرانا یعلم یاطالعات

 ارار فرف . یبه هدف پژوهش مورد واکاو یابیاطالعات موردنظر جه  دس  

 نتایج

 یلفرم تحل مورد مطالعه ارار فرف . و سپس یقموضوع انتخاب شده و به طور کامل و دامقاله مرتبط با  13پژوهش  یندرا

عداد جلسات تها، نوع مداخله،  یسال انتشار، روش پژوهش، سن آزمودن یسندفان،فرم شامل نو ینشد.ا یجاد( ا1محتوا)جدول

 شده اند. یلخالصه و تحل 1 دولها در ج یافتهبود. درادامه  یجمداخله و نتا

 مقاالت یمحتوا یلجدول تحل :1دولج

                                                             
1 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 
2 Wolf, Horon, & Goddard 
3 Flores, & Ganz 
4 Stockard 
5 Bulut 



 ،(1386امیری و مولوی ) دهقانی 

 اسنادی بر درک مطلب دانش اموزان نارساخوان دختر _ مقایسه اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی عنوان:

 پس آزمون و فروه فواه _ نیمه آزمایشی با پیش آزمون روش:

 دایقه ای  45جلسه  10تعداد و زمان جلسات:  اسنادی _ ش راهبردهای فراشناختیآموزش اسنادی و آموز نوع مداخله:

 بر درک مطلب دانش اموزان نارساخوان دختر مؤثرتر بوده اس . اسنادی در مقایسه با آموزش اسنادی _ آموزش راهبردهای فراشناختی نتایج:

 ( 1387غباری بناب و راقیبان) 

 و خودنظارتی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان  SQP4Rاشناختی تأثیر آموزش دو راهبرد فر عنوان:

 پس آزمون و فروه فواه _ شبه آزمایشی با پیش آزمون روش:

 دایقه ای  60جلسه  5و خودنظارتی و تعداد و زمان جلسات:   SQP4Rراهبرد فراشناختی  نوع مداخله:

 خودنظارتی موجب بهبود درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان شده اس . و  SQP4Rآموزش دو راهبرد فراشناختی  نتایج:

 ( 1391دایمی) 

 نارساخوان زانموآ نشدا ننداخو سرع و  مطلبدرک  ن،نداخو دبهبو بر شناختیافر یهادهبررا زشموآ ثربخشیا: عنوان

 پس آزمون و فروه فواه _ : نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای 60جلسه  36و تعداد و زمان جلسات: شناختی افر یهادهبررا زشموآ: نوع مداخله

 نارساخوان شده اس . زانموآ نشدا ننداخو سرع و  مطلبدرک  ن،نداخو دبهبو موجب   شناختیافر یهادهبررا زشموآ: نتایج

 ( 1391غباری بناب، افروز، حسن زاده و بخشی و پیرزادی) 

 ننداخو تمشکال با زانموآ دانش مطلبدرک بر  نظارتی دخوو  نهالفعا ارتفکرمد شناختیافر یهادهبررا زشموآ تأثیر: عنوان

 پس آزمون و فروه فواه _ : آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای 60جلسه  8نطارتی و تعداد و زمان جلسات:  دخوو   نهالفعا ارتفکرمد شناختیافر یهادهبررا زشموآ: مداخله نوع

 شده اس . ننداخو تمشکال با زانموآ دانش مطلبدرک موجب بهبود   نظارتی دخوو  نهالفعا ارتفکرمد شناختیافر یهادهبررا زشموآ :نتایج

 ( 1392کرمی، عباسی و زکی) 

 : اثربخشی آموزش آفاهی واج شناختی بر سرع ، دا  و درک مطلب دانش آموزان نارساخوانعنوان

 روه فواهپس آزمون و ف _ : آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای به صورت انفرادی 45جلسه  10: آموزش آفاهی واج شناختی و تعداد  و زمان جلسات: مداخله نوع

 : آموزش آفاهی واج شناختی موجب بهبود سرع ، دا  و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان شده اس .نتایج

 (1392سلیمانی ) کریمی، علیزاده و 

ه اثربخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم، آفاهی واج شناختی و ترکیبی بر درک مطلب خواندان دانش آموزان دبستانی : تدوین برنامه و مقایسعنوان

 دارای اختالل خواندن

 پس آزمون و فروه فواه _ : نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 20فروه به مدت  3اختی و تعداد و زمان جلسات: : آموزش مستقیم، آفاهی واج شناختی و ترکیبی از آموزش مستقیم و آفاهی واج شنمداخله نوع

 دایقه ای  40جلسه 

آفاهی واج شیییناسیییی مؤثر بوده اما آموزش مسیییتقیم و آموزش ترکیبی در بهبود درک مطلب خواندن  دانش آموزان دارای اختالل  زشموآ :نتایج

 یادفیری خواندن موثر نبوده اند.

 (1393پورشریفی و حامدی ) خیرالدین، باباپور 

    انساخورنا زانموآ تحولی نشدا مطلبدرک  یشافزدر ا یکیژسایکولورونو یهاروش  ثربخشیا: عنوان

 : آزمایشی با نمونه کمروش

 دایقه ای به صورت انفرادی 40جلسه  30: آموزش تکالیف نوروسایکولوژی و تعداد و زمان جلسات: مداخله نوع

 دهد. یشدرک مطلب را در افراد مبتال به اختالل خواندن افزا تواندیم  HSS+HAS یهیااز روشستفیاده و ا  یکیژسایکولورونو یهاروش : نتایج

 ( 1394نریمانی، نوری و ابوالقاسمی) 

دانش آموزان   مطلبو درک  ننداخو های رتمها پیشرف  بر فرنالد حسی چندو   واج شییناختیفاهی آ یهادهبررا بخشی ثری ا مقایسه: عنوان

 نارساخوان

 پس آزمون و فروه فواه _ آزمایشی با پیش آزمون :روش

 جلسه 14و تعداد و زمان جلسات: فرنالد  حسی چندو   واج شناختیفاهی آ یهادهبررا: مداخله نوع



شناختیفاهی آ یهادهبررا :نتایج سب  به روش   واج  ساخوان   مطلبو درک  ننداخو های رتمها پیشرف  بر فرنالد حسی چندن دانش آموزان نار

 ؤثرتر بوده اس .م

 ( 1394رضایی و کرمانی زاده) 

 انساخورنا خترد زانموآ  ننداخوو  مطلبدرک  دبهبو بر متقابل زشموآ نشدا تأثیر: عنوان

 پس آزمون و فروه فواه _ : نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 ت فروهیدایقه ای به صور 45جلسه  8و تعداد و زمان جلسات: متقابل  زشموآ: دانش مداخله نوع

 انساخورنا خترد زانموآ  ننداخوو  مطلبدرک  دبهبو موجب   متقابل زشموآ نشدا: نتایج

 ( 1394کالنی، اصغری نکاح و غنایی چمن) 

  لختالا با زانموآ ننداخو نشدا مطلبو درک  ننداخو ا د بر شناختیزبان   دیکررو باهای نرم افزاری   زیبربا مبتنیی   برنامه ثربخشیا: عنوان

 خواندن

 پس آزمون و فروه فواه _ : آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای به صورت انفرادی 45جلسه  10و تعداد و زمان جلسات: شناختی زبان   دیکررو باهای نرم افزاری   زی: بامداخله نوع

  لختالا با زانموآ ننداخو نشدا مطلبو درک  ننداخو ا دموجب بهبود   شناختیزبان   دیکررو باهای نرم افزاری  زیبر با مبتنیی برنامه: نتایج

 شده اس .

 ( 1395بیرامی، موحدی، اسماعیلی و ذوالرحیم) 

 نصح  و درک خواندن در دانش آموزان مبتال به نارساخوا بر سرع ، یکیکولوژیدرمان نوروسا یاثربخش: عنوان

 پس آزمون و فروه فواه _ : نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 جلسه 24ی و تعداد و زمان جلسات: کیکولوژیدرمان نوروسا: همداخل نوع

 ن شده اس .صح  و درک خواندن در دانش آموزان مبتال به نارساخوا سرع ، ی موجب بهبودکیکولوژیدرمان نوروسا :نتایج

 ( 1395حریری، صابری و ابوالمعالی) 

آموزان دختر  در دانش یدرک مطلب و حافظه کار ،یخوان روان یها ر مهارتب یشناس واج یو آفاه میآموزش مستق یقیبرنامه تلف یاثربخش :عنوان

 با مشکالت خواندن

 پیگیری و فروه فواه–پس آزمون -: نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای به صورت فروهی 80جلسه  13ی و تعداد  و زمان جلسات: شناس واج یو آفاه میآموزش مستق یقیبرنامه تلف: مداخله نوع

آموزان  در دانش یدرک مطلب و حافظه کاری، خوان روان یها مهارت ی موجب بهبودشییناسیی واج یو آفاه میآموزش مسییتق یقیبرنامه تلف: نتایج

 شده اس . دختر با مشکالت خواندن

 ( 1396فرامرزی و محمد زاده) 

 ژهیو یریادفی یآموزان با ناتوان نشبر پاسخ به مداخله بر درک مطلب دا یمداخله هدفمند خواندن مبتن یاثربخش: عنوان

 پس آزمون و فروه فواه _ : نیمه آزمایشی با پیش آزمونروش

 دایقه ای به صورت فروهی 75تا  60جلسه  12و تعداد و زمان جلسات:  بر پاسخ به مداخله یمداخله هدفمند خواندن مبتن: مداخله نوع

 ژهیو یریادفی یآموزان با ناتوان درک مطلب دانش موجب بهبود له بر پاسخ به مداخ یمداخله هدفمند خواندن مبتن :نتایج

 گیریبحث و نتیجه

از کودکان علیرغم هوش کافی، آموزش و زمینه  %5نارسیییا خوانی به عدم موفقی  در اکتسیییاب مهارت های خواندن در حدود 

بر درک مطلب خواندن در اختالل  یامداخله  یبر پژوهش ها یپژوهش حاضییر با با هدف مروراجتماعی مناسییب اشییاره دارد. 

بر بهبود  یمداخله ا یروش ها یاز اثربخشیی یپژوهش ها حاک ینپژوهش نشییان داد که غالب  ا ینا یجخواندن انجام فرف . نتا

 .درک مطلب خواندن دانش آموزان با اختالل خواندن اس 

خواندن  یاز راهبردها یخواندن به عل  عدم آفاهاظهار داشییی  کودکان  با اختالل  یدها با یافته ینا ینرابطه با تبب در

ندن نم با شیییرایط متن یتوانند راهبردها یهنگام خوا با متن تنظیم کنند ول یمتناسیییب   یخود را انتخاب کنند و خود را 

تن بهترین مختلف را به منظور یاف یکنند و راهبردها یو انعطاف پذیر استفاده م لیادفیرندفان کارآمد، از راهبردها به طور سیا

شند در دورها یراهبرد ادغام م ص یکنند. این مهارت ها را بدون اینکه یاد فرفته با شود. اما کودکان با اختالل  یظاهر م یخا

با اختالل خواندن هنگام خواندن سییرفردان و بدون  نو مهارت را در خود ایجاد کنند، لذا کودکا یتوانند این آفاه یخواندن نم



ستقل با  یشود که چون از ابل به هدف متن توجه یروند و این امر موجب م یهدف در متن پیش م ندارند، نتوانند به طور م

6ب با ضعف روبرو فردند)وهو و فلچرفردد که که درک مطل یعامل موجب م ینمتن کتاب به چالش بپردازد و هم (.  به 2012، 

 یهرچه توانای یك خواننده فعال و مستقل تبدیل شود. به عبارتبه آن ها آموزش داده شود تا به ی ییهمین دلیل باید  راهبردها

خاطر اس  که دانش آموزان برای درک  ینموفقی  آمیزتر خواهد بود. به هم یفرافیر باالتر باشد، فرآیند یادفیر یشناخت یها

7)سنیندنما یاف را در ییالزم اس ،  تا مداخله ها یریمطب بهتر و ارتقاء یادف   ،2009.) 

خواندن  درک مطلب یکه در جهان بر رو یگریموثر د یشیییود که مداخله ها یم یهتوصییی ی،ها به طورکل یافتهجه به تو با

شده و تاث شگران بررو یردراختالل خواندن انجام  سط پژوه صوص درنین همچ .یردانجام ف یرانیا ینمونه ها یفذار بوده تو  خ

وجه به آن ت آتی یقاتاسیی  در تحق ضییروری آموزان، دن دانشدرک مطلب خوان یابیارز نوعراجع به  پژوهش یشییناسیی روش

 یرز اییندهبهتر اسیی  که به فرا خواندن در آموزش درک مطلب (1391و  هماهنگ با نظر کریمی و همکاران) شییود یشییتریب

 یاف در ی،یهو خود توج یحاتبه سؤاالت، توض یو پاسخ ده تعمیم محتوای متن، ینیب یشدرک مطلب خواندن مانند، پ ییبنا

  .شود یشتریتوجه ب یمؤلفه شناخت یندرک خود از متن ا مدیری  اصل و خالصه موضوع و

 منابع

 نشدا طلبمدرک  یشافزدر ا یکیژسایکولورونو یهاروش  ثربخشی(. ا1393زهرا) ی،و حامد یدحم یفی،پورشر یل؛جل یرالدین،باباپورخ

 .37-22(، 2)4 یادفیری، یها ی. . مجله ناتوانانساخورنا زانموآ تحولی

رع ،صح  و درک بر س یکولوژیکیدرمان نوروسا ی(. اثربخش1395)یهرا یم،سوادبه و ذوالرح یلی،اسماع  ی،یزدان؛موحد  یرامی، منصور؛ب

 .78-69(، 3)2 ی،در پرستار یخواندن در دانش آموزان مبتال به نارساخوان. مجله توانبخش

 یبر مهارت ها یناسواج ش یو آفاه یمآموزش مستق یقیبرنامه تلف ی(. اثربخش1395)یجهخد ،یو و  ابوالمعال یدهها ی،پرستو؛ صابر حریری،

 .81-49 (،23)6 یی،در دانش آموزان دختر با مشکالت خواندن. فصلنامه افراد استثنا یدرک مطلب و حافظه کار ی،روان خوان

. مجله انزموآ نشدا ننداخو سرع و  مطلبدرک  ن،نداخو دبهبو بر شناختیافر یهادهبررا زشموآ ثربخشی(. ا1391)یدرضاحم دایمی،

 .28-2(، 24)8 یتی،ترب یروانشناس

بر  اسنادی– یفراشناخت یو آموزش راهبردها  یآموزش اسناد یاثربخش یسه(. مقا1386)ینحس ی،شعله و مولو یری،ام  یه؛مرض دهقانی،
 .424-407(، 4)7 ی،یدرک مطلب دانش اموزان نارساخوان دختر. فصلنامه کودکان استثنا

. مجله انساخورنا خترد زانموآ  ننداخوو  مطلبدرک  دبهبو بر متقابل زشموآ نشدا تأثیر(. 1394زاده، رکسانا) یاکبر و  کرمان رضایی،

 .65-49(، 4)4 یادفیری، یها یناتوان
اندن دانش آموزان بر درک مطلب خو ینظارتدو خو  SQP4R یآموزش دوراهبرد فراشناخت یر(. تاث1387)یارو یبان،بناب ، باارو راا غباری

 .75-67(، 4)38 یتی،و علوم ترب ی. مجله روانشناسییدوم راهنما یهپسر پا

 ارتفکرمد شناختیافر یهادهبررا زشموآ تأثیر(. 1391حج ) یرزادی،جعفر و پ ی،بخش ید؛حسن زاده، سع ی؛بناب، باار؛ افروز،  غالمعل غباری

 .97-77(، 2)1یادفیری، یها ی. مجله ناتوانننداخو تمشکال با زانمودانش آ مطلبردرک ب  ینظارت دخوو   نها لفعا

ان با آموزدانش بر پاسخ به مداخله بر درک مطلب یمداخله هدفمند خواندن مبتن ی(. اثربخش1396ساالر و محمد زاده، عادل) فرامرزی،

 .208-185(، 27)7یی،. فصلنامه افراد استثنایژهو یادفیری یناتوان

آموزان  بر سرع ، دا  و درک مطلب دانش یواج شناخت یآموزش آفاه ی(. اثربخش1392)یعل ی،و زک ینبز ی،عباس یر؛جهانگ کرمی،

 .53-38(، 3)2 یادفیری، یها ینارساخوان. مجله ناتوان

واج  یآفاه یم،آموزش مستق ی یوهسه ش یاثربخش یسهبرنامه و مقا ین(. تدو1392)یلاسماع یمانی،وسل یدحم یزاده،عل کریمی،بهروز؛

 .78-60(، 1)2یادفیری، یها یاختالل خواندن. مجله ناتوان یدارا یبر درک مطلب خواندان دانش آموزان دبستان یبیو ترک یشناخت

 شناختی زبان  دیکرور با ینرم افزار یها  زیبربا مبتنیی   برنامه ثربخشی(. ا1394)یچمن، عل یینکاح، محسن  و غنا یسارا؛ اصغر کالنی،

 .84-66(، 4)4 یادفیری، یها یخواندن. مجله ناتوان  لختالا با زانموآ ننداخو نشدا مطلبو درک  ننداخو ا د بر
 بر فرنالد سیح چندو   یواج شناخت فاهیآ یهادهبررا بخشی ثری ا مقایسه(. 1394عباس) ی،و ابوالقاسم  یارو ی،محمد؛ نور نریمانی،

 .120-104(، 3)4 یادفیری، یها یدانش آموزان نارساخوان. مجله ناتوان  مطلبک و در ننداخو یها رتمها پیشرف 
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Abstract 

Purpose: In this review study, the results of various interventional researches related to reading comprehension 

in reading disorder were investigated. Methods: This study was a systematic review and specialized keywords 

related to reading comprehension and reading disorder, dyslexia in Iranian scientific databases including 

Civilica, Normax, Mag Iran, Net Science and Academic Jihad Information Center between 2000 To  2018, the 

information needed to achieve the research objective was analyzed. Results: Reading is the most important and 
most complex educational activity and "Dyslexia" is one of the most common types of learning disorder in 

which 2 to 5% of students have Dyslexia. The disorder refers to the child's inability to identify letters and 

vocabulary, which psychologists and psychiatrists put forward for various reasons and contexts. Reading is a 

skill acquired at an early age through educational interventions. These interventions provide valuable results in 

identifying the causes of this disorder and provide the basis for future research. Conclusion: The results of this 

study showed that most of these studies indicate the effectiveness of interventional methods on improving 

reading comprehension in students with reading disorder . 

Keywords: Reading disorder, reading comprehension, intervention. 

 
 


