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 چكيده

ورد ها متحولی از جمله نارسوواخوانی در بسوویاری از پژوهش -بر روی اختالالت عصووبی  روانشووناختی -های درمان عصووباثربخشووی روي زمينه:

         های نارسوواخوانی کمتر بررسووی شووده اسووت.    در کاهش مشووکالت زیرگروه روانشووناختی -های عصووببررسووی قرار گرفته اسووت. ت ثیر روي 

شنیداری   خواندن و درك مطلب دانشکره بر نیم پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزي دو    هدف:  آموزان  نارساخوان نوع دیداری و 

  01با گروه گواه،  آزمونپس – آزمونیشپآزمایشووی و  رح در این مطالعه از نمونة در دسووترس اسووتفاده شوود،  با روي نیمه   روش:انجام شوود. 

های فهم کالمی و های نمایهیادگیری انتخاب شدند و بر اساس نمره   از فهرست انتظار دو مرکز مشکالت   های دوم و سوم دبستان  آموز در پایهدانش

عنوان نارساخوان   آموز بهدانش 21عنوان نارساخوان نوع دیداری و  آموز بهدانش  21تعداد  (2119استدالل ادراکی آزمون وکسلر چهار، )وکسلر،    

سپس دانش      نوع  شدند.  ساخوانی   آموزان هر نوعشنیداری مشخص  صادفی در گروه آزمایش و  ر بهنف 01نار شدند.   01 ور ت نفر در گروه گواه قرار داده 

شد و گروه     01های آزمایش برای  گروه سة آموزشی اجرا  های گواه آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از آموزي، آزمون نارساخوانی نما، )مرادی   جل

واندن و نتایج حاکی از افزایش نمرات خ ها:يافتهلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.   ( اجرا شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تح 0911وکرمی نوری، 

کره بر خواندن و درك مطلب در هر دو نوع   آموزي دو نیم گيری:نتيجه بود.  آزمونپس( در 10/1های آزمایش )سوووطو معناداری    درك مطلب گروه 

   کره، خواندن، درك مطلب، نارساخوانی نوع دیداری، نارساخوانی نوع شنیداریآموزي دو نیم واژه كليدها: نارساخوانی مؤثر بوده است.
Background: The effectiveness of neuropsychological therapeutic methods on neurodevelopmental disorders, 

including dyslexia, has been reviewed in many researches. the effectiveness of neuropsychological treatment 

methods on reducing dyslexia subtypes problems have been less studied. Aims: The objective of present 

research was to study the effectiveness of two-hemisphere training on reading and comprehension of visual and 

auditory types of dyslexic students. Method: In this study an accessible sample was used. Using semi-

experimental method and pretest-posttest design with control group, 40 elementary students in grades two and 

three from waiting lists of two learning disorders center in Tehran were selected and from this population, 

according to scores obtained in, verbal comprehension and perceptual reasoning indexes of Wechsler test-fourth 

edition (Wechsler, 2003), 20 students were identified as visual dyslexic and 20 students as auditory dyslexic. 

Then 10 students were included randomly in experimental and 10 students in control groups. Experimental 

groups were exposed to 16 training sessions and control groups didn’t receive any training. Before and after 

training, (NEMA) dyslexia test (Moradi & Kormmi Nouri, 2008), was performed for all groups. In order to 

analyze test results, multivariate covariance analysis test was utilized. Results: Results suggest that posttest 

scores of experimental groups in reading and comprehension increased significantly (0.05 level of significance) 

Conclusions: two-hemisphere training was effective on reading and comprehension of both types of dyslexia. 
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 مقدمه

اصووطالح نارسووایی یادگیری اختصوواصووی برای پوشووش دادن     

ستفاده می  شود.که هرکدام یکی از عملکردهای افراد را  اختالالتی ا

های استاندارد شده مثل خواندن، نوشتن و ریاضیات تحت     در آزمون

سیار ک آموزان مبتال به این ناتوانیدهند. دانشت ثیر قرار می متر از ها ب

شوووند. رود موفو میآنچه که از سوون و سووطو هوشووی آنها انتظار می

سی   ناتوانة نقص در خواندن، . مشخص  (0932گنجی، ) شنا ی برای باز

کند و نادرسووت و فهم ضووعیف و اشووکال در هجی   خواندن، هاواژه

یادگیری را بیشوووتر   های یناتوان ها، علل   یفتعرکردن اسوووت، اکثر 

و  ، ویسکافمنهاالهان، لوید، ) دانند تا محیطییمعصووب شووناختی 

ی از نارسووواخوان . (0931ان، همکار  ، ترجمه علیزاده و 2110مارتینز،  

 اینجا به دو . درهایی تقسوویم شووده اسووت جهات مختلف به زیرگروه

و  0از نارساخوانی دیداری  اندعبارتشود که  ة آن اشاره می عمدنوع 

 (. 0932گنجی، ) 2یداریشننارساخوانی 

نارساخوانی دیداری: این نوع نارساخوانی، نارساخوانی سطحی      

یده    نام به این  شوووود. کویمنیز  ها را  نارسووواخوانی واژه   دکان مبتال 

ظشان هایی مشکل دارند که تلفتوانند تلفظ کنند، اما در تلفظ واژهیم

 با نوشتنشان متفاوت است.

ترین نوع یعشووانارسوواخوانی شوونیداری  نارسوواخوانی شوونیداری:

سایی حروف       شنا نارساخوانی است. کودکان مبتال به این اختالل در 

توانند حروف را به   ینمها مشوووکل دارند و    واژه صووودا دار در داخل 

 (.0932)گنجی، ربط دهند آنهاصدای 

به سوووه زیرگروه       نارسووواخوان را   نوع 9نوع ادراکی باکر افراد 

شناختی   سیم کرد. به اعتقاد  عو نو0زبان باکر خواندن یک  ترکیبی، تق

 کرة راسووت ویمنفرآیند دو سووویه اسووت و خواندن ابتدایی، توسووط  

شروع   عنوانبه ر و پس از اینکه زبان د شود یمیک تکلیف ادراکی 

.  (2113باچن،)یابد یمکرة چپ انتقال یمنشووود، به یمدرگیر  این امر

ی تجسوومی، آوایی و ترکیبی هاگروهبادر افراد نارسوواخوان را به زیر

جسمی  و نوع ت آوایی در تبدیل نویسه به واج  نوعتقسیم کرده است.   

ردو هدر تشووخیص دیداری کل واژه مشووکل دارند و نوع ترکیبی در 

سو و همکاران،  دارند )ضعف   شناختی    (. 2110لورا صب  در علوم ع

ها این آگاهی وجود داشووته اسووت که برای کارکرد تمامی مغز مدت

سترده    سان منا و گ ست و چپ به ای از مغز ازجمله نیمان ور  کرة را

                                                           
1. Visual dyslexia 
2. Auditory dyslexia 

کنند. های الکتریکی برای برقراری ارتباط اسووتفاده میمداوم از تکانه

سوی مغز به  ست، تکانه     وقتی دو  سش نیافته ا سان ر های بین  ور یک

نامتعادل      ها  ناتوانی در       یمآن یا  پردازي  شووووند. این عدم همکاری 

ست. خواندن     شایع ا یک  صحیو در کودکان با اختالالت یادگیری 

لو، ملی) کره داردری هر دو نیمتوانایی دوسووویه اسووت و نیاز به همکا

هارت  (.2113 چپ  های نیم معموالً در آموزي و پروري بر م کرة 

شوووود و تعریف ما از تفکر گرایش به ت کید بر فرآیندهای       ت کید می  

یده          ناد یت نیمی از مغز را  گاه ظرف ید کالمی و تحلیلی دارد. این د

یم توانیمانگارد، اگر نگري خود را به آموزي گسوووتري دهیم،  می

. به اعتقاد (0311ویلیامز، ) مند شویمکره بهرههای هردو نیماز توانایی

کودکان ازجمله  تحولی–(، بسیاری از اختالالت عصب 2113) ملیلو

نارسواخوانی ناشوی از عدم رشود مغز با نرخ یکسوان و عدم تعادل در     

یت    عال به   ف های  رهکنیم ویژه درهای الکتریکی بین نواحی مختلف، 

ست که هر دو     را ستند. از آنجایی که خواندن فعالیتی ا ست و چپ ه

، هر دو گروه از کودکان نارسووواخوان که     کند یمکره را درگیر نیم

ستند،       در یکی از دو نیم ضعف ه ستی و  ست یا چپ دچار کا کرة را

یای متعادل سوووازی دو نیم    می ند از مزا در   مند شووووند.   کره بهرهتوان

یاری از پژوهش   باعزت )     بسووو له پژوهش  باپور    0911ها از جم با  ،)

( همچنین مطالعة پور عباس    0939خیرالدین، پور شوووریفی، حامدی)   

های عصب  ( از روي0930وفا، باباپور خیرالدین، خانجانی،کاظمی )

شناختی  – شناختی      روان برای بهبود بخشیدن به مشکالت یادگیری و 

ی سوووعید احمدی، رسوووتمی و    اسوووتفاده شوووده اسوووت. در بررسووو    

( شووویوة درمانی عصوووب پسوووخوراندی منجر به بهبود     0932حاتمی) 

به اختالل کمبود توجه      کنش کان مبتال  فزون -های اجرایی در کود

 کنشی شد. 

تاین      در پژوهش لداشووو باچن،  2110و اوبرزوت، ) های گ ( و 

 های معناداری در خواندنها، پیشوورفتکرهنیز با تحریک نیم( 2113)

شد، اما      و در شاهده  ساخوان م میزان  در موردك مطلب کودکان نار

های کودکان نارسووواخوان    یرگروهزبر روی  ها روياثربخشوووی این 

ی زیادی انجام نگرفته اسوووت.  پژوهش حاضووور با هدف        ها پژوهش

کره، بر خواندن و درك مطلب بررسی و مقایسة ت ثیر آموزي دو نیم

یة دوم و  پا  نوع شووونیداری آموزان نارسووواخوان نوع دیداری و   دانش

 انجام شد. سوم ابتدایی

3. Perceptual  
4. Linguistic 
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 هافرضيه 

یم    0 ن موزي دو  خوانوودن         . آ یی  توانووا بر  نش کره  موزان دا  آ

 دیداری مؤثر است. نارساخوان نوع 

نارساخوان   آموزاندانشکره بر درك مطلب . آموزي دو نیم2 

 مؤثر است. دیداری  نوع

یم    9 ن موزي دو  بر   . آ خوانوودن       کره  یی  نش توانووا موزان دا  آ

  شنیداری مؤثر است. نارساخوان نوع 

نارساخوان  آموزاندانشکره بر درك مطلب . آموزي دو نیم0

 مؤثر است. شنیداری  نوع

 وزانآمدانشخواندن توانایی کره بر آموزي دو نیمثربخشی . ا0

 نارساخوان نوع دیداری و نوع شنیداری متفاوت است. 

 آموزاندانشدرك مطلب کره بر آموزي دو نیمثربخشی . ا1

 نارساخوان نوع دیداری و نوع شنیداری متفاوت است. 

 روش 

 - آزمونیشپ پژوهش حاضووور از نوع شوووبه آزمایشوووی با  رح 

با گروه گواه بود و با اسووتفاده از نمونة در دسووترس انجام  آزمونپس

دانش آموز پایة دوم و  31 شووود . جامعة آماری این پژوهش شوووامل 

شی و توانبخشی          ست انتظار مراکز آموز ستان بود که در فهر سوم دب

آموزي و پروري اسووتثنایی  9 و 2مشووکالت ویژة یادگیری شوومارة 

سی محقو     . شهر تهران، قرار گرفته بودند  ست وار سال فهر پس از ار

یل     در  که  آموزدانش 11توسوووط آموزگاران،    آنسووواخته و تکم

باالترین نمرات را داشووتند و در مصوواحبه با والدین ی فهرسووت وارسوو

 سایر اختالالت یادگیری و رفتاری گزارشی در مورد مصرف دارو یا

نفر که در آزمون ریون  03نداشوووتند، انتخاب شووودند و از این گروه 

باالتر از  بالگری ترسووویم سووواعت       10 نمرة  ته و در  آزمون غر گرف

های راسوووت و چپ داشوووتند، با  کرههای نیمهایی از آسووویبنشوووانه

های وکسوولر چهار و آزمون )نما( مورد ارزیابی قرار گرفتند و آزمون

تر از یک  دانش آموز که در آزمون )نما( نمرات پایین    01در نهایت   

و اسوووتدالل   انحراف معیار را کسوووب کرده و در نمایة فهم کالمی    

ست  شتند که  01حد  هایی درکم تفاوت ادراکی د حاکی از  نمره دا

کرة چپ یا راسوووت نسوووبت به دیگری بود،      ضوووعف یکی از دو نیم

های خروجی شوووامل مصووورف دارو، عقب     انتخاب شووودند. مالك   

ندگی ذهنی    یه       ما ما فاوت در ن قدان وجود ت های فهم کالمی و  و ف

و مشووکالت  اسووتدالل ادراکی و داشووتن مشووکالت حسووی و حرکتی

شدید بود.   ن نارساخوان هریک  آموزادانش سپس رفتاری و هیجانی 

نوع دیداری به گونة تصووادفی و به قید  های نوع شوونیداری واز گروه

ه گرو آموزانهای آزمایش و گواه قرار گرفتند. دانش   قرعه در گروه 

سه یک     01نفری،  ی  0گروه  0آزمایش در  سه که مدت هر جل جل

، تحت آموزي شووودمی گزاررروز بی دو اهفتهسووواعت و نیم بود و 

نشووود. پس از پایان  داده گواه آموزشووویهای گروهفتند و به قرار گر

نتایج مورد تجزیه و  سووپساجرا شوود،  آزمونپسجلسووات آموزي، 

به        ند. برای رعایت اخالق پژوهش  یل قرارگرفت واه ی گها گروهتحل

آموزي داده شوووود. فیلم آموزشوووی   آزمونپسنیز پس از اجرای 

سیقی ها و تمرین سب برای تقویت نیم  مو س   منا ضعیف و فهر ت کرة 

سه عالوه بر آموزي نحوة اجرا به والدین،   تکالیف خانگی در هر جل

ها سووه تا چهار بار در تمرین شوودمیدر اختیار آنها گذاشووته و ت کید 

کره به شوورح زیر خالصووة جلسووات آموزي دو نیم. روز انجام شوووند

  بود:

ه سینپریدن، ، پهلوها و جلو، عقببه قدم زدن  : دوم و اول ةجلس 

شماري )مستقیم و معکوس(، پري و دویدن تقا عی، راه رفتن ، خیز

 سانگشووتان، تنف سووایرقرار دادن انگشووت شووسووت در مقابل  تقا عی،

ش ، کرهدو نیم برای تحریک متناوب سمت  یدنک  یهاحروف روی ق

با هردو دسووت،  ضووربه به توپ و مختلف بدن و حدس زدن، پرتاب

 ي جفت پا. پر

، دسووت در فضوواهر دو  کشوویدن دایره با  : چهارم و سوووم جلسووة

با  ها  واژهنوشوووتن ، مختلف یها ها و اندازه   خطبا   ها خواندن کلمه  

به  دسووووت،  دو خمیر و لمس آنهوا بوا   تنفس عمیو و گوي دادن 

، بسوووته و حدس زدن جای اشووویا   های موسووویقی، راه رفتن با چشوووم  

 مداد با انگشتان.  چرخاندن

یدن شکبا حبوبات،  هاواژهو  و ششم : نوشتن حروف پنجم جلسة

انجام یعی، محیط  ب یگوي دادن به صداهاهای خالقانه، ینقاش

ادن به گوي د، متقا ع دست و پا همراه با موسیقی یکروبایحرکات 

ردن ، بستن چشم و پیدا کو تجسم یک منظره موسیقی با چشم بسته

  .آنهاها و لمس اشیای داخل کیسه و گفتن نام بستن چشمراه، 

س  شتم:   هفتم ةجل  یهاشکل ، پیدا کردن سودوکو و جدول و ه

 های دارای وجوهینمربازی، ت  نابحرکات ریتمیک، ، ان، پازلپنه

ضاد  شردن توپ،  مت شی آزاد، نوشتن      گوي، ف دادن به موسیقی و نقا

 های تعادلی. ینتمرها با آبرنگ، واژه
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 یهایداندر م به جلو و عقب وحرکت مداد  و دهم: منه ةجلسوو

ای هیدا کردن شکل پ، هابا چشم  آن و تعقیب دیداری راست و چپ 

ف مختل های حسگرفتن با چشوووم،   چراغ قوه نور تعقیب ، متفاوت 

 های مختلف. ی رنگی با اندازههاکلمهخواندن ، مربوط به داستان

 یکشووشووحرکات  تشووخیص بوها،  : دوازدهم و یازدهم ةجلسوو

در کیسوووه و  ها کلمه ی،  لمس حروف و گروه، آوازهای  عضوووالت

های ینتمر، کردن، چرخاندن توپ روی بدن لییل، آنهاحدس زدن 

، زمان هم  وربهی متقارن هاشووکل ورزي مغز با موسوویقی، ترسوویم

 دست، نوشتن حروف و   با هردوی ساخته شده با خمیر   هاکلمهلمس 

 ی مختلف.هارنگها و با اندازه هاکلمه

پای دوچرخه، ، هابازتابت تقوی : چهاردهم و سوویزدهم ةجلسوو

صاویر  هاساختن جمله  سر،  ی مناسب برای ت ، راه رفتن با کتاب روی 

ورزشووی پل، وصوول  ، حرکتبه داخل و بیرون حلقة هوالهوپ پري

به حس  یها جمله کردن  لت  های مختلف   مربوط  ی چهرة ها و حا

 مربوط به آن.

های ینتمر، هاآهنگ یصتشوووخ : شوووانزدهم و پانزدهم سوووةجل

 هاست دیبوالر، خوابیدن روی شکم و باال گرفتن  ست  وتقویت سیستم   

ریتمیک روی پا،    ةضووورب تخمین زدن، ، مسووو لة خالقانه     حل ، پاها  و 

ستان  ساختن  صاو با  دا شیدن روی  دو، نامنظم یرت یدن در جا، دراز ک

 یدن بدن.باال کششکم و 

 ابزار

 دربارةپرسووش  21محقو سوواخته شووامل فهرسووت وارسووی . الف

آموزان اسوووت که در مرحلة    ها و مشوووکالت خواندن دانش   ویژگی

 غربالگری مورداستفاده قرارگرفت.

از این آزمون برای غربالگری (. 0330توکو، آزمون ساعت )ب. 

های اجرایی      کارکرد قل،  یداری  و زوال ع فضووووایی  -مشوووکالت د

ز یاموردنبرای انجام این آزمون تنها کاغذ و مداد  شووود.یماسووتفاده 

یر پذامکان ی  والنیشووناختعصووبی هاآزمونی که هنگاماسووت و 

 (.0911، ترجمه حو شناس، 2112)هبن،  شودیم استفادهنیست، 

ة ریون کودکووان )ریون، رونوودشیپی هوواسیموواترپ. آزمون 

هوشوووی  ةتصوووویر برای سووونجش بهر  91دارای  (. این آزمون0301

ست  ست که آزمودنی باید         و کودکان ا شده ا شکیل  صاویری ت از ت

 میان ازبرای کامل کردن  رحی که بخشی از آن حذف شده است،    

نه،  چند گز  که  رح را   تصووووی ند  میل  ی تکدرسوووتبه یری را برگزی

ی درسوووت هاپاسوووخکند. هر ماده یک نمره دارد، سوووپس تعداد یم

هوشی  ةبهرة دهندنشانکه شود یة تراز شده تبدیل منمرمحاسبه و به 

است. این  01و دارای انحراف معیار 011کودك است و میانگین آن 

شده و       0 -00 انکودکآزمون بر روی   شهر تهران هنجاریابی  سالة 

ستی آن   شده   13/1-30/1در ست ) گزاري  (. قابلیت 0901براهنی، ا

شریفی،     31/1و11/1اعتماد این آزمون  ست ) شده ا به  0911گزاري 

 (.0931ران، نقل از شیخ و همکا

نوری،  )مرادی، کرمی خواندن و نارسووواخوانی )نما( آزمونت. 

آموزان عادی توانایی خواندن دانشبررسی  نما آزمونهدف . (0911

ندن و          با مشوووکالت خوا کان  تان و تشوووخیص کود در دورة دبسووو

شووامل، خواندن خرده آزمون  01 یرندةگردرب و نارسوواخوانی اسووت 

 تصوووویر، قافیه، درك متن، حذف    نامیدن  کلمات،   ةنجیرزکلمات،  

 .نشوانه حرف و نشوانه مقوله اسوت   کلمات،  کلمات، شوبه  آوا، درك

قابل تبدیل به نمرة تراز هسوووتند.         ها آزمونی هریک از خرده  ها نمره

تدایی      دانش 0100آزمون روی این  یة تحصووویلی اب پا آموز در پنج 

یانگین م. هنجاریابی شوووده اسوووت  همکاراننوری و  توسوووط کرمی

 است. در پژوهش حاضر برای  011و انحراف معیار آن 00مون نما آز

نما و برای درك  آزمون نارسووواخوانی   ازتوانایی خواندن    بررسوووی

لب از خرده  ما و یکی از متن  مط های آزمون  آزمون درك متن ن

ستفاده  پور نیلی -شیرازی  ستفا  . قابلیت اعتماد نماشد ا ده از روي با ا

باخ برای خرده    فای کرون  01/1تا   31/1مختلف بین  های آزمون آل

 .(0930حسینی، مرادی، کرمی نوری، حسنی ، ) است

هار )وکسووولر،   آزمون وکسووولر ث.  هارم  (. ویرایش 2119چ چ

مقیاس هوشووی وکسوولر کودکان قابلیت سوونجش هوي کودکان در  

سنی  ست و چهار نمرة ترکیبی    01تا  1دامنة  سال و یازده ماه را دارا ا

 ی، حافظةادراکی، استدالل کالمهای فهم تحت عنوان عامل که دارد

یانگین هر نمرة ترکیبی م شووووند.میو سووورعت پردازي نامیده  فعال

نسخة چهارم آزمون  قابلیت اعتماداست.  00و انحراف معیار آن  011

سلر کودکان برای   ست  31/1کلی  بهرهويوک ستی   ا  بهرهويو در

، 2101مارنات، اسووت. ) 11/1 یکادراو اسووتدالل  10/1کالمی فهم 

سب،     سینی ن سخه 0930ترجمه ح ضر مورد  (. ن ای که در پژوهش حا

ستفاده قرار گرفت،   سال  ا  شهر  در و همکاران توسط افروز 0930در 

ه اسوووت. در پژوهش دانشوووور، کامکاری و    هنجاریابی شووود   تهران 

ساله برای  1- 01این نسخه برای افراد ( قابلیت اعتماد0931کوشکی )
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کل  يهو گزاري  30/1-30/1و برای فهم کالمی  31/1-31/1بهر 

 شد.

 هاها و يافتهداده

ین و میانگ) توصویفی  هایصپژوهش، شواخ های فرضویه در ارتباط با 

معیووار      نحراف  و  آزمون یش پ هووای آزمووایش و گواه در    گروه ( ا

 اند.گزاري شده 0در جدول  آزمونپس

های متغیرهای خواندن و درك مطلب با نرمال بودن توزیع داده

، هاگروهاستفاده از آزمون شاپیرو و ویلک و همگنی واریانس 

براساس آزمون لوین مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به بزرگتر بودن 

 هاینتیجه گرفته شد که مفروضه 10/1متغیرها از داری عنیسطو م

 یکم: است. فرضیة ها برقرارهمگنی واریانسنرمال بودن توزیع و 

کره بر روی توانایی خواندن برای تحلیل اثربخشی آموزي دو نیم

نارساخوان نوع دیداری از آزمون تحلیل کواریانس  آموزاندانش

 نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیریچند متغیری استفاده شد. 

 10/1 مبدای ویلکز، ازداری العنیمتر بودن سطو کوچک نشان دهندة

بین گروه آزمایش و گواه در  (=101/1P) و وجود تفاوت معنادار

ایسة منظور مقها بهنمرة خواندن بود. نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی

ها در ادامه ارائه شده است.گروه
 

 آزمونپس آزمون و یشپ های آزمایش و گواه در . میانگین و انحراف معیار گروه0جدول

 گروه متغیرها مرحله میانگین انحراف معیار

 آزمونیشپ 11/10 11/00
 خواندن

 آزمایش نوع دیداری
 آزمونپس 01/30 11/00

 آزمونیشپ 01/01 92/2
 درك مطلب

 آزمونپس 91/20 01/2

 آزمونیشپ 01/11 10/03
 خواندن

 گواه نوع دیداری
 آزمونپس 01/19 39/21

 آزمونیشپ 01/01 11/2
 درك مطلب

 آزمونپس 91/03 10/2

 آزمونیشپ 31/11 01/29
 خواندن

 آزمایش نوع شنیداری
 آزمونپس 01/10 01/01

 آزمونیشپ 91/03 01/9
 درك مطلب

 آزمونپس 91/22 01/2

 آزمونیشپ 21/13 10/03
 خواندن

 گواه نوع شنیداری
 آزمونپس 11/10 20/21

 آزمونیشپ 11/01 11/2
 درك مطلب

 آزمونپس 03 12/2
 

 

 گواه نارساخوان نوع دیداری ها برای مقایسة گروه آزمایش و. اثرات بین آزمودنی2جدول

 SS DF MS F Sig متغیر منبع تغییرات

 گروه
 110/1 191/91 019/131 0 019/131 خواندن کلمه

 120/1 010/1 110/02 0 110/02 درك مطلب
 

 

،  آزمونیشپ، با کنترل نمرة 2جدول با توجه به نتایج ارائه شوووده در 

بین نمرة خوانوودن گروه آزمووایش و گروه گواه تفوواوت معنوواداری 

نمرة خواندن کلمه    به مربوط F داری عنیممشووواهده شووود. سوووطو    

(110/1P=و کوچک )صفر رد و  بود 10/1از  تر . بدین ترتیب فرض 

کره بر   آموزي دو نیم   مؤثر بودن     یووة یکم پژوهش مبنی بر        فرضووو 

دیداری پذیرفته شوود. فرضوویة نارسوواخوان نوع  آموزاندانشخواندن 

نتایج آزمون تحلیل شود، می مشاهده 2گونه که در جدول همان دوم:

بین ، ونآزمیشپبا کنترل نمرة  داد کهکواریانس چند متغیری نشوووان 

ناداری وجود        فاوت  مع مایش و گواه ت لب گروه آز نمرة درك مط

بووه کوچکتر بودن سوووطو       بووا توجووه   =120/1Pو  =010/1Fدارد. 

 آموزيشد که   هگرفتیجه نت 10/1آمده از مقدار  به دست  داریعنیم

 یداری نارساخوان نوع د آموزاندانشبر درك مطلب  کرهیمدو ن



 111 ...                                                                                                               آموزانکره برخواندن و درك مطلب دانشمقایسة اثربخشی آموزي دو نیم

 

 

 بوده است. مؤثر

نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دهندة  فرضیة سوم:   

و وجود  10/1 داری المبدای ویلکز، ازعنیمتر بودن سووطو کوچک

بین گروه آزمایش و گواه نارسووواخوان     (=101/1p) تفاوت معنادار  

 نوع شنیداری در نمرة خواندن بودند.

 

 گواه نارساخوان نوع شنیداری ها برای مقایسة گروه آزمایش وآزمودنی. اثرات بین 9جدول

 SS DF MS F Sig متغیر منبع تغییرات

 گروه
 110/1 01/21 93/011 0 93/011 خواندن کلمه

 110/1 202/20 91/010 0 010/91 درك مطلب
 

 

مان  جدول     ه که در  نه  هده می   9 گو با کنترل نمرة  شوووود، مشووووا

ندن   بین نمره،  آزمونیشپ مایش و گروه گواه   های خوا گروه آز

نمرة  بهمربوط  F داریعنیمسطو های معناداری مشاهده شد.  تفاوت

که نشان دهنده  بود.  10/1از  ترکوچک( و =110/1Pکلمه ) خواندن

یر    ث توانووایی خوانوودن گروه آزمووایش           یم ن  آموزي دو توو  بر  کره 

نتایج آزمون تحلیل   فرضوویة چهارم:نارسوواخوان نوع شوونیداری بود.  

کوه بوا کنترل نمرة   دهود ینشووووان م 9کواریوانس چنود متغیری در   

، بین نمرة گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود    آزمونیشپ

بر کره بدین معنی که آموزي دو نیم   =10/1pو  =F 202/20دارد، 

 نارساخوان نوع شنیداری مؤثر بود. آموزاندانشمطلب  درك
 

 یداریو شن یدارینارساخوان نوع د ی آزمایشهاگروه. آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسة 0جدول

 SS DF MS F Sig متغیر منبع تغییرات

 گروه
 113/1 001/1 000/0 0 000/0 خواندن کلمه

 021/1 000/1 103/1 0 103/1 درك مطلب
 

نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشووان فرضوویة پنجم: 

و عدم  10/1 داری المبدای ویلکز، ازدهندة بزرگتر بودن سطو معنی 

تفوواوت معنووادار      نمرة خوانوودن دو گروه          (=010/1P) وجود  ین  ب

مایش بود.   جدول          آز ئه شووووده در  تایج ارا به ن جه  ، سوووطو 0با تو

ست ،   10/1نمرة خواندن بزرگتر از  F داریعنیم شان  =p 113/1ا و ن

ند  فاوت    ده عدم ت نارسوووواخوان نوع دار بیعنیمة وجود    ن دو گروه 

شم:         ش ضیة  شنیداری در این متغیر بود. فر  ونهگهماندیداری و نوع 

با کنترل نمرة   یمنشوووان  0که جدول    ، بین نمرة  آزمونیشپدهد، 

فاوت          یداری ت یداری و شووون مایش نوع د درك مطلب دو گروه آز

ندارد.     ناداری وجود  عدم        =021/1pو  =000/1Fمع به  جه  با تو  ،

آموزي دو آمده، نتیجه گرفته شوود که  به دسووت Fمقدار داری عنیم

و نوع  یدارینارسوواخوان نوع د آموزاندانش درك مطلببر  کرهیمن

 یداری ت ثیر متفاوتی ندارد.شن

 گيری بحث و نتيجه

دو  نشووان داد که آموزي نتیجة حاصوول از آزمون فرضوویة یکم

نارسووواخوان نوع دیداری  آموزاندانشخواندن کره بر روی نمرة نیم

مؤثر اسوووت. یافتة حاصووول از آزمون این فرضووویه با نتایج پژوهش          

( 0930پور عباس وفا و همکاران )و  (2110) گلداشوتاین و اوبرزوت 

به  وانتیمحاصوول از آزمون این فرضوویه  هایافتهبود. در تبیین  همسووو

این موضوووع اشوواره کرد، خواندن یک توانایی دوسووویه اسووت که    

کاسوووتی در هریک از     به در برخی از  ها کرهمینوجود  ی این ها جن

تم پذیری سووویسووو  . با توجه به انعطاف    کند یمتوانایی مشوووکل ایجاد    

صبی،   صب های مداخلهع شناختی  -ع  که با هدف هاییتمرینو  روان

، فرصوووت ایجاد و بازسوووازی     دشوووون یمکره انجام  تحریک دو نیم 

به فرد اجازه    ند کنیمپیوندهای جدیدی را فراهم       با   ددهن یمو   که 

فاده از   نایی اسوووت ندن خود را  ها مهارت کره هردو نیم های توا ی خوا

درك مطلب  هاینمرهمورد فرضوویة دوم پژوهش،  دربهبود بخشوود. 

نووارسوووواخوان نوع دیووداری در گروه آزمووایش در        آموزان دانش 

با گروه گواه افزایش    ، در آزمونپس معناداری داشوووت.    مقایسوووه 

( 0911) حاصووول از آزمون این فرضووویه با پژوهش باعزت      های یافته  

ستفاده از روي     ست که با ا شناختی -های عصب همسو ا ی بر رو روان

که دچار  شووناختی انجام شووده بودنارسوواخوان نوع زبان آموزاندانش

ستی در نیم  ست بودند  کا نتیجة آن، افزایش دقت خواندن و  وکرة را

 وانتیمهای پژوهش حاضووور    درك مطلب آنان بود. در تبیین یافته     

ترین مشوووکوول در درك مطلووب خوانوودنی رایجچنین گفووت کووه 

کرة راسووت هسووتند. درك کودکانی اسووت که دچار کاسووتی در نیم
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ست و در درجة اول با       مطلب نوعی از تفکر صویر کلی ا سته به ت واب

سویی دیگر به یاد آوردن جزئیات    کرة نیم ست ارتباط دارد، اما از  را

 کرة چپ اسوووت، بنابراین برایرد که مربوط به نیمگییرا هم در بر م

ره کخوبی انجام بدهد، باید بتواند هر دو نیمآن که فرد بتواند آن را به

شناختی  -های عصب را به کار ببرد. مداخله و با فعال کردن منا  روان

های متنوع در محیطی غنی شووده زی و اسووتفاده از محركمختلف مغ

تری از مغز در یادگیری های وسووویعسوووبب درگیری بخشند توانیم

آموزان شوووند. با توجه به های دانش شووده و موجب بهبود توانمندی

یانگین نمره     نادار در م فاوت مع مایش و گروه   وجود ت های گروه آز

ر د روانشوووناختی  -صوووبنتیجه گرفت که مداخلة ع       توانیگواه م

برقراری این همکاری و بهبود توانایی درك مطلب مؤثر بوده اسووت. 

نتایج حاصوول از آزمون فرضوویة سوووم با نتایج پژوهش گلداشووتاین و  

لة عصووووب       2110اوبرزوت ) مداخ جة  –( همسوووو اسووووت. در نتی

، گروه نارساخوان نوع ادراکی که مانند گروه نارساخوان روانشناختی

شنیداری    کرة چپپژوهش حاضر دچار کارکرد ضعیف در نیم  نوع 

شرفت    صحت و درك خواندن، پی شان  بودند، در  های معناداری را ن

ضیه،     صل از آزمون این فر فت که گ توانیمدادند. در تبیین یافتة حا

ندن   نارسووواخوان نوع شووونیداری در      آموزاندانشافزایش نمرة خوا

اط نتیجة افزایش ارتب  د توان یمدر مقایسوووه با گروه گواه،    آزمونپس

کرة ضوووعیف در اثر مداخلة های نیمکره و جبران کاسوووتیبین دو نیم

صب  شناختی  -ع ضیة         روان صل از آزمون فر سی نتایج حا شد. برر با

شان داد  چهارم ساخوان   آموزاندانشهای درك مطلب که نمره ن نار

در مقایسوووه با گروه  آزمونپسنوع شووونیداری در گروه آزمایش در 

گواه افزایش معناداری داشوووته اسوووت. نتایج حاصووول از آزمون این     

( همسووو اسووت 0939فرضوویه با مطالعة بابا پور خیرالدین و همکاران )

که بهبود درك مطلب و کاهش خطای خواندن در گروه نارساخوان  

 هایافتهیکرة چپ( را در پی داشت. تبیین با کاستی نیم) نوع ادراکی

 که در دركصل از آزمون این فرضیه چنین است، با توجه به این    حا

 های نمرهکره الزم اسوووت، افزایش معنادار  مطلب همکاری هردو نیم  

گروه آزمایش نسوووبت به گروه گواه در درك مطلب، حاکی از این  

تر کرة ضوووعیفکره با افزایش فعالیت نیم   اسوووت که آموزي دو نیم 

نادار نمره    جب افزایش مع مایش     های مو لب در گروه آز درك مط

ضیة پنجم        صل از آزمون فر ست. نتیجة حا نمرة  چنین بود که شده ا

در  نارسوواخوان نوع دیداری و نوع شوونیداری  آموزاندانشخواندن 

فاوت م    های گروه مایش ت ته چنین تبیین      داریعنیآز یاف ندارد. این 

های هردو گروه کره در جبران کاسوووتیکه آموزي دو نیمشوووود می

دو  هایتواناییهای آزمایش از افزایش تبادالت و گروه وفو بوده وم

 اند. نتیجة آزمون فرضوویة شووشووم شوودهمند هرهکره به یک میزان بنیم

 وزانآمدانشکره بر توانایی درك مطلب نشان داد که آموزي دو نیم

شنیداری ت ثیر متفاوتی ندارد. افزایش    نارساخوان نوع دیداری و نوع 

 آموزاندانشکه دهد. مینمرات درك مطلب در هر دو گروه نشووان 

ره هم کبا همکاری بیشتر بین دو نیم نند توایهر دو نوع نارساخوانی م 

لی و کرة راسووت( یعنی ایدة اصوونیم) تفکر وابسووته به تصووویر کلی از

در جهت درك ( کرة چپهم از به یادآوردن جزئیات )نیماستنتاج و 

بهتر مطلب بهره بگیرند. با توجه به این که در هر پژوهشی پژوهشگر   

های این پژوهش  ، از محدودیت   دوشووویهایی مواجه م  با محدودیت   

به حجم کم نمونه، تعطیالت پیش بینی نشوودة متعدد مدارس  توانیم

شاره کرد. در  و زمان و فرصت محدود سال تحصیلی     هاد پایان پیشن  ا

د و شووو ریزیبرنامهپژوهش حاضوور با حجم نمونة بزرگتری  دوشوویم

های مورد گروه نارسووواخوانی و همچنین در هایزیرگروهدر سوووایر 

ردد. تحولی بررسی گ  -مبتال به اختالالت عصبی  آموزاندانشدیگر 

که       به این  عادل سوووازی د     هایی  رويبا توجه  ند آموزي و مت و مان

به ابزارهای پیچیده     نیم یاز  ندارند  کره ن به   ای  ا سوووادگی قابل اجر   و 

  ور گسووتردههای درمانی و آموزشووی بهد در محیطنتوانیهسووتند، م

 مورد استفاده قرار گیرند. 
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