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 چكيده

ای که در نهایت و تدوین مواد آموزشی کاربردی باید مبتنی بر ویژگی ها و نیازهای فردی، گروهی، خانوادگی و اجتماعی باشد، به گونه هیته :زمينه

می  آموزان آهسته گام با نشانگان داون، آیا آموزش متون خواندن کاربردیزندگی مستقل فرد را به همراه داشته باشد. با توجه به مشکالت خواندن دانش

اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی  هدف پژوهش حاضر :هدف تواند به بهبود توانش های دقت، سرعت و درک مطلب خواندن این افراد شود؟

)پیش  یشیآزمااین پژوهش از نوع نیمه :روشآموزان آهسته گام با نشانگان داون پایه سوم ابتدایی بود. بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش

گیری در آموز آهسته گام با نشانگان داون مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهر قم به روش نمونهدانش 9( بود. تك گروهیآزمون آزمون و پس

خواندن  ( جهت بهبود توانش0362ای برنامه آموزش متون خواندن کاربردی محقق ساخته )قهیدق 21جلسه  10دسترس انتخاب شدند. گروه نمونه در 

( مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و 0362آزمون با استفاده از آزمون خواندن محقق ساخته )آزمون و پسشرکت کردند و گروه نمونه در مراحل پیش

-نتایج نشان می :هايافتهشده است. انجام ( >p 11/1) با سطح معناداری SPSS19افزار توسط نرم از آزمون تی گروه های همبستهبا استفاده ها تحلیل داده

های دقت، آموزان آهسته گام با نشانگان داون در حیطههای خواندن دانشدهد که آموزش متون خواندن کاربردی منجر به افزایش میانگین نمرات توانش

مطرح کرد که برنامه آموزش متون خواندن توان بنابراین می :گيریيجهنت .(>p 11/1آزمون شده است )سرعت و درک مطلب خواندن نسبت به پیش

آموزش متون خواندن کاربردی،  :واژه كليدها های خواندن دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون است.کاربری روش مؤثری برای بهبود توانش

 توانش خواندن و نشانگان داون
Background: The design and development of functional learning materials should be based on individual, family, 

group, and social characteristics and needs, to ultimately lead an independent life.Given the problems of reading in the 

slow paced of students with Down syndrome, can the use of functional reading text improve their reading skills? Aims: 

The aim of this study was survey the effectiveness of Instruction Functional reading texts on accuracy, speed and reading 

comprehension skills of slow paced of students with Down syndrome. Method: This is a quasi-experimental study 

(pretest-posttest with one group). Six slow-paced students with Down syndrome studying in special schools in Qom 

were selected by convenience sampling method. The sample group participated of 81 session of 20 minutes researcher-

made functional reading texts education program(2018) and sample group evaluated in the pre-test and post-test stages 

by the researcher-made reading test(2018).To analyze the data SPSS-19 software and paired T-TEST ere employed. 

Results: The results showed that Instruction Functional reading texts has led to an increase in the mean scores of the 

accuracy, speed and reading comprehension skills of slow-paced students with Down syndrome compared to the pre-

test(p< 0/05). Conclusions: Therefore, it can be argued that Instruction Functional reading texts is an effective way to 

improve the reading skills of students with Down syndrome. Key Words: Instruction functional reading texts, reading 

skills, down syndrome 
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 مقدمه

جمله معیارها و شاخصه های موفقیت و آموزش کاربردی، از 

کارآمدی نظام آموزش و پرورش در جوامع پیشرفته، محسوب می 

شود. چرا که کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد، دوازده سال 

گذرانند که تحت از گستره عمر خود را در کالس های درسی می

نظارت و هدایت وزارت آموزش و پرورش آن کشور است. آنچه 

برند، ای خود بیشتر بکار میافراد در زندگی اجتماعی و حرفه

خواندن، نوشتن، ریاضیات، دانش عمومی ) یکاربردیادگیری های 

(. این در حالی است 0311)افروز،  و مهارت های اجتماعی( است

( بیان کردند به رغم اینکه استفاده از 2102) یجوشکه باک و 

آموزان در موفقیت و اشتغال دانشریزی درسی کاربردی در برنامه

آموزان اندکی از دوران پس از تحصیل تأثیر مثبتی دارد، دانش

 گیرند.های کاربردی آموزشی بهره میمهارت

آموزان اهمیت و توجه به این موضوع، بویژه در میان دانش

ترین و بزرگترین آهسته گام با نشانگان داون به عنوان یکی از اصلی

ته گام نیز قابل توجه است. در این راستا، آنچه که گروه های آهس

آموزان آهسته گام با نشانگان داون اهمیت پیدا در آموزش دانش

های آموزشی مناسب و کاربردی کند، گزینش مواد و برنامهمی

آموزان را با توجه ( تا بتوانند این دانش2101)باک و فالنگان،  است

و به  ترین زمان ممکنکوتاه های شناختی که دارند دربه ویژگی

بهترین وجه ممکن آموزش دهند. در واقع، یك برنامه آموزشی 

ای است که حداقل کاربردی برای دانش آموز آهسته گام، برنامه

-دهد مهارتآموز اینست که به وی اجازه مینتیجه آن برای دانش

هایی شرکت کند که از یك های مفیدی کسب کند و در فعالیت

( 2103)باک،  گی مفید و مثمر ثمر و مفرح، لذت ببردسبك زند

های آموزش کاربردی منجر به استقالل شده، حضور او در موقعیت

سازد، توانایی کودکان آهسته گام در تعمیم پذیر میجدید را امکان

دهد و در نهایت های جدید را افزایش میهایشان به موقعیتآموخته

)برودر و  سازدرای فرد فراهم میفرصت اشتغال پس از تحصیل را ب

ترین مشکل دانش آموزان آهسته گام در اصلی(. 2103همکاران، 

)افروز، یادگیری دروس آموزشگاهی، در زمینه خواندن است 

ترین ابزار حیات اجتماعی و ارتباطی و از اساسی خواندن(. 0311

یند آترین فرآموزان با نشانگان داون، به مثابه پیچیدهشغلی دانش

ذهنی است که مستلزم هماهنگی و ادراک بصری، نگاه داری ذهنی، 

از  .باشدبازشناسی، رمزگردانی و بازگویی نمادهای مکتوب می

آموزان با نشانگان توان برای عدم موفقیت دانشجمله دالیلی که می

داون در خواندن ذکر نمود: یکی مشکالت مربوط به طبیعت خاص 

غیر ملموس و نمادین انجام می گیرد  ورعمل خواندن است که به ط

بدین صورت  .صبری و عجله نظام آموزشی مدرسه استبی ،و دوم

آموزش خواندن را  ،زنیاهای پیشائه و تقویت توانشرکه قبل از ا

قلت اطالعات توصیفی پیرامون آهسته گامی  ،نمایند. سومشروع می

خواندن های مختلف آموختن یند خواندن و کاربرد روشآو فر

ضعف در تهیه و ارائه مواد خواندنی کاربردی برای  ،است و چهارم

دانش آموزان با نشانگان داون است. بدیهی است هر قدر مواد 

-این دانش تر باشد قدرت یادگیریتر و کاربردیآموزشی عینی

 (.0363)افروز، آموزان نیز افزایش می یابد 

و کاربست انواع خواندن کاربردی، توانایی خواندن، فهمیدن 

های اجتماعی است. مواد خواندنی مهم در زندگی روزانه و موقعیت

شود، عالوه بر آموزان آموزش داده میمتون خواندنی که به دانش

این که الزم است بار فرهنگی و ملی هر کشور و منطقه را دارا 

باید بر اساس نیازها و شرایط واقعی زندگی شخصی و  ،باشند

آموزان تدوین و طراحی گردند به طوری که  اجتماعی دانش

ها و دانش خواندن خود را در شرایط آموزان بتوانند دانستهدانش

واقعی زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار بندند. تحقیقات نشان 

های اولیه آموزان با نشانگان داون که در سالداده است که دانش

اند، پیشرفت قابل زندگی اشان توانایی خواندن را کسب نکرده 

های مختلفی در اند و نارساییتوجهی در دوران نوجوانی نداشته

اند. درواقع زمینه سازگاری شخصی، شغلی و اجتماعی پیدا کرده

توانش خواندن برای موفقیت در زندگی روزمره مهم است. از 

ابزار قدرتمندی برای رشد و پیشرفت زبان  ،طرفی، توانش خواندن

افراد با نشانگان داون و بهبود رشد شناختی آنها است  بیانی و گفتار

ها، افزایش ارتباطات اجتماعی و رسیدن به که نتیجه همه این

 (.2119)بکلی و برد، استقالل بیشتر برای افراد با نشانگان داون است 

آموزان با نشانگان داون از نظر حفظ و بخاطر از آنجا که دانش

ای العادهری با محدودیت فوقهای سمعی و بصسپردن دریافت

شان در حافظه بلند مدت است و مواجه هستند و بیشترین مشکل

های آموزشگاهی، اینکه هر قدر اطالعات دریافتی و یادگیری

تر باشد مشکل ایشان بیشترمشهود است، لذا طبیعی است که انتزاعی

دی، های کاربرتوانند اکتسابآموزان با نشانگان داون بهتر میدانش

های عینی را به خاطر بسپارند. پس های تجربی و یادگیریآموخته
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شایسته است مطالب درسی و اطالعات ضروری همواره در 

خوشایندترین شرایط به صورت ملموس، محسوس و کاربردی و با 

های گیری از حافظه شنیداری و حافظه دیداری و ایجاد فرصتبهره

 وب و واکنش عینی به دانشالزم برای مشاهده رفتار الگوی مطل

آموزان برای اینکه این دانش آموزان با نشانگان داون ارائه شود.

زودتر بیاموزند و دیرتر فراموش کنند، می بایست معلمان تالش 

کنند مطالب آموزشی را به صورت کامال عینی و کاربردی انتقال 

کردن ای که عالوه بر تکرار درس توسط معلم و غنی به گونه ،دهند

موزان، تکرار و تمرین مطالب آموخته شده آظرفیت یادگیری دانش

 گیرد.ها و شرایط متفاوت انجام ی و در موقعیتعبه صورت طبی

بنابراین نحوه تهیه و تنظیم کتاب درسی و روش تدریس معلم در 

فوق  ،آموزانتقویت دقت، سرعت و درک مطلب خواندن به دانش

ست. تهیه مواد خواندن کاربردی برای العاده مهم و تعیین کننده ا

دانش آموزان با نشانگان داون، که در زمینه تفکر انتزاعی با مشکل 

یند آهای شناختی و فر جدی مواجه هستند و توجه به ویژگی

ترین گام در آموزش و توسعه یادگیری ایشان در تدریس، اساسی

 (.0363)افروز، خواندن است 

توانند دارد افرادی که نمین میبیا( 0619همکاران )مك گی و 

بخوانند در داشتن یك زندگی مستقل و موفق با مشکالتی مواجه 

از بزرگساالنی که توانش خواندن ندارند،  %03 می باشند. حدود

 قادر به انجام تکالیف روزانه خود که نیاز به خواندن دارد، نیستند. و

)شیپن،  ددر واقع باعث ایجاد محدودیت در زندگی آنها می شو

و رشد کند توانش خواندن بر  (2119آلبرتو، هاچین و فلورز، 

ثیر می گذارد و ممکن است أموضوعات دیگر تحصیلی نیز ت

های زبانی، دانش کلی و خزانه واژگانی و حتی پذیرش توانش

)پالوی، پاتون، اسمیت و رودریکو، اجتماعی را به تأخیر بیاندازد 

الت آموزش کاربردی بر حیطه (. در خصوص اثربخشی مداخ0660

آموزان آهسته گام با ها یا مشکالت دانش های مختلف توانایی

های محتلفی صورت گرفته است. صادقی، نشانگان داون پژوهش

( پژوهشی با هدف ارزیابی 0369) یاارجمندنافروز، لواسانی و 

اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک 

آموزان آهسته گام با نشانگان داون با استفاده از دانشمطلب خواندن 

رویکرد آموزش انفرادی خانواده محور انجام دادند. نمونه پژوهش 

آموز آهسته گام با نشانگان داون شهرهمدان بودند دانش 21شامل 

که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 

آوری اطالعات از دو نظور جمعازمایش و کنترل تقسیم شدند. به م

شان نشان یج پژوهشنتا آزمون خواندن محقق ساخته استفاده شد.

داد که آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد برنامه آموزش 

انفرادی خانواده محور بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن 

یر و تأث آموزان آهسته گام با نشانگان داون تأثیر معناداری دارددانش

آن بر سرعت خواندن نسبت به دقت خواندن و درک مطلب بیشتر 

( نیز در پژوهشی با عنوان 0361پاکدامن )بریهی، افروز و  است.

افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی طراحی نرم

 های زبان بیانی، درکی و گفتاری دانشاثربخشی آن بر مهارت

آموز آهسته دانش 01نشانگان داون بر روی آموزان آهسته گام با 

افزار آموزش گام با نشانگان داون به این نتیجه دست یافتند که نرم

های زبان بیانی، خواندن کاربردی خانواده محور بر افزایش مهارت

آموزان آهسته گام با نشانگان داون درکی و زبان گفتاری دانش

 یانسباغداساریفه، افروز و مؤثر بود و این اثر پایدار ماند. پورحن

اثربخشی آموزش خواندن با عنوان  ( در پژوهش دیگری0363)

آموزان آهسته های خواندن دانشکاربردی خانواده محور بر مهارت

نشان دادند که آموزش خواندن کاربردی  گام با نشانگان داون

آموزان آهسته گام با های خواندن دانشخانواده محور بر مهارت

 یاارجمندنن داون تأثیر معناداری دارد. پورحنیفه، افروز و نشانگا

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش کاربردی خانواده 0361)

آموزان آهسته گام با نشانگان داون های نوشتن دانشمحوربر توانش

نفری که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند،  31با نمونه 

ت برنامه بسته آموزشی کاربردی پرداختند. گروه آزمایش، تح

خانواده محور محقق ساخته قرار گرفتند و نتیجه پژوهش نشان داد 

که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور روش مؤثری برای بهبود 

آموزان آهسته گام با نشانگان داون است. های نوشتن دانشتوانش

 می شود، مداخالت آموزشی کاربردیگونه که مشاهده میهمان

آموزان آهسته گام با روان دانشهای مختلف سالمتتواند بر جنبه

 و در عین حال، منجر به ارتقای توانش نشانگان داون اثرگذار باشد

 آموزان شود.های تحصیلی و آموزشی این دانش

 های آموزشی متناسب با تواناییدر صورت عدم اجرای برنامه

 آموزان آهسته گام بویژه دانشهای فردی دانشها، نیازها و تفاوت

نشانگان داون، عالوه بر اینکه یادگیری آموزشگاهی به آموزان با 

طور مطلوب صورت نخواهد گرفت، پیامدهایی نظیر؛ متحمل شدن 

بخش، سپری شدن دوران های زیاد بدون کسب نتیجه رضایت هزینه
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آموز و آموزان، کاهش انگیزه معلم، دانشطالیی یادگیری دانش

انتظار، را نیز به همراه خواهد والدین به علت یادگیری کمتر از حد 

با این وجود، در کمتر پژوهشی به آموزش کاربردی، بویژه  داشت.

آموزان آهسته گام با نشانگان خواندن کاربردی دانشهای توانش

داون توجه شده است. با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر با 

 هدف بررسی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر توانش

 ای خواندن دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون انجام شد.ه

 : حاضر عبارت بودند از های پژوهشفرضیه

متون خواندن کاربردی بر بهبود مؤلفه دقت از  آموزش .0

آموزان آهسته گام با نشانگان داون مؤثر توانش های خواندن دانش

 است.

سرعت از . آموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود مؤلفه 2

آموزان آهسته گام با نشانگان داون مؤثر های خواندن دانشتوانش

 است.

. آموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود مؤلفه درک مطلب 3

آموزان آهسته گام با نشانگان داون های خواندن دانشاز توانش

 مؤثر است.

 روش

 سپ –آزمونپیشبه صورت  آزمایشیطرح پژوهش، شبه

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام بود.  گروهیتك آزمون 

دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون پایه سوم ابتدایی مدارس 

 9که  61-0362استثنایی ویژه آهسته گام شهر قم در سال تحصیلی 

نفر بودند. پس با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری و 

های ورود و در نتیجه خاص بودن گروه مدنظر، تمام آنها به مالک

نفر پسر  2نفر دختر و  3که از این تعداد عنوان نمونه انتخاب شدند، 

و خاص بودن  است و به علت محدود بودن حجم جامعه آماری

د. مالک گیری در دسترس استفاده شداز روش نمونه گروه مدنظر،

 :به پژوهش شامل های ورود

 یعنی آهسته گام 11-21هوشبهر هایی با ودنی. آزم0

 آموزان آهسته گام با نشانگان داون. دانش2

 تحصیل در پایه سوم ابتدایی . مشغول به3

. عدم دریافت خدمات آموزشی و مشاوره مرتبط با 3

موضوعات موجود در متون خواندن کاربردی در طول دوره 

 پژوهش بود.

ش و پرورش استثنایی اداره آموز صدور مجوز توسطپس از 

 جهت حضور در مدارس استثنایی دوره ابتدایی، پروندهقم استان 

آموزان مورد بررسی قرار گرفته و بعد های تحصیلی و سالمت دانش

آهسته گام با نشانگان  آموزدانش 9از مصاحبه با اولیاء و معلمان، از 

 شآزمون گرفته شد و سپس دانداون در زمینه توانش خواندن پیش

ای دقیقه 21جلسه  3هفته، هر هفته  10ماه طی  2آموزان به مدت 

تحت آموزش متون خواندن کاربردی قرار گرفتند. و پس از اتمام 

آموزان در زمینه توانش آموزش متون خواندن کاربردی از دانش

 پس آزمون گرفته شد. ،خواندن

 ابزار 

دانش  جسمانی مشخصاتمحقق ساخته جهت ثبت پرسشنامه . 0

 .آزمون خواندن. 2. آموز

ر و نبود آزمون خواندن دانش با توجه به هدف پژوهش حاض

جهت ارزیابی توانش آموزان آهسته گام، آموزان پایه سوم دانش

آزمون از آزمون و پسآموزان مورد مطالعه، در پیشخواندن دانش

آزمون موازی محقق ساخته استفاده شد. این دو آزمون که یکی  2

آزمون مورد استفاده آزمون و دیگری در مرحله پسرحله پیشدر م

قرار گرفت، با استفاده از واژگان کتاب خوانداری و نوشتاری پایه 

آموزان آهسته گام در سه بخش دقت اول تا سوم ابتدایی ویژه دانش

خواندن، سرعت خواندن و درک مطلب خواندن طراحی گردید. 

مون خواندن متن، خواندن بخش دقت خواندن شامل سه خرده آز

کلمات و خواندن زنجیره کلمات )بر اساس محاسبه تعداد خطاها(، 

بخش سرعت خواندن شامل سه خرده آزمون خواندن متن )بر اساس 

دقیقه(  2محاسبه زمان صرف شده(، خواندن کلمات )در مدت زمان 

( و بخش درک یقهدق 2و خواندن زنجیره کلمات )در مدت زمان 

دن شامل دو خرده آزمون درک متن و درک کلمات مطلب خوان

 است.

الزم به ذکر است که برای طراحی و ساخت این دو آزمون، 

ابتدا کتاب خوانداری و نوشتاری پایه اول تا سوم ابتدایی ویژه دانش 

 آموزان آهسته گام به دقت مطالعه گردید و فهرستی از تمام واژه

 های رایج، واژهور از واژه)منظ یدهای رایج هر پایه استخراج گرد

ات رهایی هستند که در کتاب خوانداری و نوشتاری هر پایه به ک

آموزان آن پایه تحصیلی رود که دانشآورده شده و انتظار می

است که واژگان خیلی  ی. گفتن(درخواندن آنها تسلط داشته باشند

سخت و خیلی راحت از این فهرست حذف شدند. در مرحله بعد، 
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بندی ها در قالب دو متن داستانی ساده و قابل فهم سازمانژهاین وا

آزمون و دیگری به عنوان متن شدند که یك متن به عنوان متن پیش

های هر بخش از دو آزمون بر آزمون لحاظ گردید. سپس گویهپس

مبنای محتوای داستان طراحی شده تنظیم شد. پس از تهیه نسخه 

نفر از اساتید و متخصصان در  01اولیه، دو مجموعه آزمون برای 

زمینه آموزش دانش آموزان آهسته گام، معلمان و کارشناسان 

شناسی گفتار و زبان به منظور اظهار نظر ارسال گردید و آسیب

داده شد. همچنین با اجرای مقدماتی بر  ،تغییرات و اصالحات الزم

ت آموزان آهسته گام پایه سوم ابتدایی تغییراتعدادی از دانش

های مشخص تر شدن گویه ،های مبهمقبیل حذف گویه دیگری از

ها داده شد و در نهایت دو تر شدن طول برخی گویهناآشنا و کوتاه

 مجموعه آزمون خواندن تهیه گردید. به منظور درک هر چه بهتر

بینی گردیده است آزمودنی از تکلیف خود، بخش تمرین نیز پیش

شود. باید توجه ای اصلی انجام میاجر گر قبل ازکه توسط آزمون

ای نباید داده توضیح اضافه ،داشت که برای هیچ یك از سؤاالت

گونه که در آزمون وجود دارد با صدای بلند و همان ،شود. عبارات

 شود.رسا خوانده می

های وابسته به مالک با توجه به اینکه این آزمون از نوع آزمون

درستی محتوایی استفاده شد. برای است، برای تعیین درستی آن، از 

کودکان با نیازهای اساتید دانشگاه و متخصصان  نفر از 01این منظور 

های آموزشی و آزمون را با توجه به میزان دقتی که هدف وِیژه

بندی و میزان مطابقت آن را سنجید، درجهنظر را می محتوای مورد

مقدار ضریب  .کردندبا هدفی که از آن استخراج شده بود، تعیین 

( برای 0621( با استفاده از جدول الشه )CVRنسبت درستی محتوا )

نشان داد که در تمام خرده  ،باشد. نتایجمی 92/1نفر داور  01

میزان ضریب نسبت درستی محتوا ، های آزمون خواندنآزمون

(CVR)  ضروری می  ،االتؤبنابراین همه س، بوده 92/1بیشتر از

( برای تمام CVIباشد. همچنین میزان شاخص درستی محتوای )

باشد که بزرگتر از یم 0عدد ، های آزمون خواندنخرده آزمون

گیری می شود که آزمون خواندن می باشد. بنابراین نتیجه 26/1

از درستی محتوایی قابل قبولی بر اساس نظر متخصصان  ،کاربردی

دو  هر آزمون،بررسی قابلیت اعتماد برخوردار است. به منظور 

دانش آموز بودند،  31مجموعه بر نمونه منتخب از جامعه آماری که 

از دو روش قابلیت اعتماد به روش همسانی درونی )با اجرا گردید و 

استفاده شده است. در بازآزمون  استفاده از آلفای کرانباخ( و روش

قابل قبول می باشند.  21/1روش آلفای کرانباخ ضرایب پایایی باالی 

آزمون همبستگی آزمون و پسبین نمرات پیش بازآزموندر روش 

ضرایب همبستگی به صورت کوچك یا ضعیف  می شود.گرفته 

( و بزرگ یا قوی )بیشتر از 36/1تا  31/1(، متوسط )26/1تا  01/1)

(. نتایج نشان 2112شوند )بورتزو دورینگ، می بندی ( تقسیم11/1

های دقت خواندن، زمون خواندن در خرده مقیاسدهد که آمی

سرعت خواندن و درک مطلب از همسانی درونی و قابلیت اعتماد 

باشد. ضریب قابلیت اعتماد فرم های موازی قابل قبولی برخوردار می

دقت خواندن، سرعت خواندن و درک مطلب و کل آزمون به 

ر در تمام مد به عبارت دیگآبدست  3/11و  21، 1/11،1/11ترتیب 

از باشد. می 21/1از  ها، میزان آلفای کرونباخ باالترخرده مقیاس

های خواندن متن، خواندن کلمات آنجا که همبستگی خرده مقیاس

، 13/1و خواندن زنجیره کلمات در متغیر دقت خواندن به ترتیب 

های خواندن متن، خواندن کلمات و ؛ خرده مقیاس13/1و  91/1

، 63/1مات در متغیر سرعت خواندن به ترتیب خواندن زنجیره کل

های درک متن و درک کلمات به و خرده مقیاس 16/1 و 61/1

تمام ضرایب همبستگی بین  بدست آمد، پس 29/1و  11/1ترتیب 

از آزمون در سطح بزرگ یا قوی )باالتر دو مرحله پیش و پس

ن های خرده آزمو( ≥P 11/1دار می باشند )( قرار داشته و معنی11/1

 این دو مجموعه به ترتیب توضیح داده می شود:

 بخش دقت که شامل. 0

الف( خرده آزمون خواندن متن: این خرده آزمون شامل یك 

متن داستانی که در سه پاراگراف تنطیم شده است و آزمونی باید از 

ابتدای متن تا انتهای آن را با تلفظ درست بخواند و آزمونگر تعداد 

 ینیرا یادداشت نماید و خطاها شامل جانش خطاهای آزمودنی

)جانشینی یك کلمه یا یك حرف به جای کلمه یاحرف دیگر(، 

امتناع )مکث زیاد قبل از خواندن کلمه مورد نظر(، تلفظ اشتباه، 

افزودن کلمه یا حرف یا هجا، حذف کلمه حرف یا هجا، بازگویی 

 اصالحی و جابجایی است.

کلمه  91زمون متشکل از ب( خواندن کلمات: این خرده آ

برگرفته از متن داستانی آزمون است و آزمودنی باید این کلمات را 

به ترتیب از باال به پایین و از ستون راست به چپ و تا حد ممکن با 

تلفظ درست بخواند و تعداد کلماتی که درست تلفظ گردد محاسبه 

بینی بخش تمرین پیش ،آموزمی شود. برای درک هر چه بهتر دانش

 شده است.
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ج( خرده آزمون خواندن زنجیره کلمات: این خرده آزمون 

کلمه با معنی  3 ،زنجیره کلمه است که در هر زنجیره 09متشکل از 

وجود دارد. تکلیف آزمودنی این است که به هر زنجیره کلمه با 

دقت توجه نماید و بدون آن که نیاز به خواندن آنها با صدای بلند 

باشد با کشیدن خط با مداد، کلمات با معنی را از هم جدا نماید. 

بینی شده بخش تمرین پیش ،آموزبرای درک هر چه بهتر دانش

 است.

 بخش سرعت .2

الف( خرده آزمون خواندن متن: این خرده آزمون شامل یك 

متن داستانی که در سه پاراگراف تنطیم شده است و آزمونی باید از 

ابتدای متن تا انتهای آن را با تلفظ درست و سریع بخواند. زمان 

 گردد.صرف شده توسط آزمودنی ثبت می

کلمه  91ب( خواندن کلمات: این خرده آزمون متشکل از 

برگرفته از متن داستانی آزمون است و آزمودنی باید این کلمات را 

به ترتیب از باال به پایین و از ستون راست به چپ و تا حد ممکن با 

تلفظ درست و سریع در مدت زمان دو دقیقه بخواند و تعداد 

شود. برای کلماتی که طی دو دقیقه درست تلفظ گردد محاسبه می

 بینی شده است.بخش تمرین پیش ز،آمودانش درک هر چه بهتر

ج( خرده آزمون خواندن زنجیره کلمات: این خرده آزمون 

کلمه با معنی  3 ،زنجیره کلمه است که در هر زنجیره 09متشکل از 

وجود دارد. تکلیف آزمودنی این است که به هر زنجیره کلمه با 

ا صدای بلند دقت توجه نماید و بدون آن که نیاز به خواندن آنها ب

باشد با کشیدن خط با مداد، کلمات با معنی را از هم جدا نماید. 

باشد. تعداد زنجیره مدت زمان اجرای این خرده آزمون دو دقیقه می

-کلماتی که طی دو دقیقه به صورت درست جدا نماید، محاسبه می

بینی آموز، بخش تمرین پیشگردد. برای درک هر چه بهتر دانش

 شده است.

 بخش درک مطلب .3

الف( خرده آزمون درک متن: در این خرده آزمون، متن 

داستانی )تنظیم شده بر اساس واژگان رایج کتاب خوانداری و 

آموزان آهسته نوشتاری پایه های اول تا سوم ابتدایی ویژه دانش

شود. تکلیف او این است که به گام( برای دانش آموز خوانده می

که در مورد  یسؤال 02ر پایان به داستان خوب گوش دهد و د

داستان است و توسط آزمونگر از او پرسیده می شود، پاسخ دهد. 

های آن یك به یك برای لذا پس از خواندن متن، سؤاالت و گزینه

 شود و او باید یك گزینه را که به نظر اوآزمودنی خوانده می

الزم انتخاب نماید. برای درک بهتر سؤاالت،  باشدتر میدرست

 آموزها در مقابل دانشاست نسخه نوشتاری سؤاالت همراه با گزینه

 ،گردر پاسخنامهموز توسط آزمونآقرار گیرد. پاسخ خطای دانش

 گردد.ثبت می

 6ب( خرده آزمون درک کلمات: این خرده آزمون شامل 

کلمه است که در آن برای مفهوم، تعریف و یا کاربرد هر کلمه یك 

ای مطرح شده است. تنها یکی از پاسخ سه گزینهسؤال همراه با 

گردد. آموز انتخاب میتوسط دانش ،ها به عنوان پاسخ درستگزینه

سؤاالت در مقابل آزمودنی قرار گرفته و در حالی که آزمودنی نیز 

گر به ترتیب هر سؤال را همراه با تواند آن را بخواند، آزمونمی

موز آخواند و از دانشی او میهای مربوطه با صدای بلند براپاسخ

شود که بهترین گزینه را برای هر سؤال انتخاب کند. خواسته می

 ثبت می ،گر در پاسخنامهتوسط آزمون ،پاسخ خطای آزمودنی

 گردد.

های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی )فراوانی و میانگین داده

های هآزمون تی برای گرو) یاستنباطراف استاندارد( و آمار و انح

( >p 11/1با سطح معناداری ) SPSS19افزار توسط نرم همبسته(

 تحلیل قرار گرفت.ومورد تجزیه

 هايافته

مشخصات توصیفی متغیرهای های جمعیت شناختی و داده

سرعت خواندن و درک  خواندن، دقتهای ، مؤلفهشاصلی پژوه

آموزان آهسته گام با نشانگان داون در دو مطلب خواندن دانش

آزمون در گروه نمونه آزمون و پسگیری شامل پیش سطح اندازه

 است.شده( گزارش2و )( 0نتایج آن در جدول ) بیان شده است.

نفر بودند که میانگین سن  9ها با توجه به جدول فوق، آزمودنی

بود که در  2/91ماه بود و میانگین هوشبهرشان  2و  سال 03 آنها

 د.دامنه آموزش پذیر قرار داشتن
 

 آموزان آهسته گام با نشانگان داونهای جمعیت شناختی دانش. داده0جدول

 متغیر فراوانی میانیگین انحراف استاندارد

 دخترها 3 1/03 21/0

 پسرها 2 1/02 92/1 سن

 کل 9 2/03 01/0

 دخترها 3 91 13/3

 پسرها 2 92 3 هوشبهر

 کل 9 2/91 32/3
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های متغیرهای دقت خرده مقیاس ، نمرات2با توجه به جدول 

 خواندن، سرعت خواندن و درک مطلب خواندن در مرحله پس

 آزمون بهتر شده است.آزمون در مقایسه با پیش

 -برای بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرها از آزمون شاپیرو 

ویلك برای خرده مقیاس  -ویلك استفاده شد. نتایج آزمون شاپیرو 

خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات متغیر های خواندن متن، 

های ی خرده مقیاسبرا ،13/1و  91/1، 11/1دقت خواندن به ترتیب 

خواندن متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات متغیر 

 و برای خرده مقیاس 31/1و  32/1، 11/1سرعت خواندن به ترتیب 

به های درک متن و درک کلمات متغیر درک مطلب خواندن 

به دست آمده است و سطح معناداری آزمون  21/1و  23/1ترتیب 

ها خواندن متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره درخرده مقیاس

، در 16/1و  19/1، 16/1کلمات متغیر دقت خواندن به ترتیب 

ها خواندن متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره درخرده مقیاس

و در  01/1و  00/1، 16/1یب کلمات متغیر سرعت خواندن به ترت

های درک متن و درک کلمات متغیر درک مطلب خرده مقیاس

بدست آمد که همگی بزرگتر از  22/1و  26/1خواندن به ترتیب 

توان گفت که تمامی متغیرهای پژوهش از است، پس می 11/1

کنند. بنابراین می توان از آزمون فرضیه نرمالیتی تبعیت می

 استفاده کرد. هالیل یافتهپارامتریك برای تح

 

 آموزان آهسته گام با نشانگان داونهای خواندن دانشتحلیل توصیفی متغیرهای مرتبط با مؤلفه .2جدول

 آزمونپیش آزمونپس

  متغیر میانگین انحراف استاندارد میانگین انجراف استاندارد

 خواندن دقت خواندن متن 11/01 29/3 33/1 09/2

 خواندن کلمات 13/36 12/2 13/13 20/2

 خواندن زنجیره کلمات 11/9 22/0 92/00 32/0

 سرعت خواندن خواندن متن 33/0190 16/301 11/131 19/220

 خواندن کلمات 92/21 23/2 92/33 13/1

 خواندن زنجیره کلمات 02/3 21/1 11/1 16/1

 درک مطلب درک متن 11/3 01/3 33/1 10/0

 درک کلمات 92/3 19/0 02/2 21/1

 نمره کل 02/2 13/3 11/01 12/0

 

 

 های خواندنهای همبسته مرتبط با تأثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر مؤلفهآزمون تی برای گروه .3جدول

 متغیر آزادیدرجه مقدار تی داریمعنی

 خواندن متن 1 10/2 110/1

 خواندن کلمات 1 -91/1 112/1 دقت خواندن

 خواندن زنجیره کلمات 1 -10/09 110/1

 خواندن متن 1 96/1 112/1

 خواندن کلمات 1 -91/01 110/1 سرعت خواندن

 خواندن زنجیره کلمات 1 -26 110/1

 درک متن 1 -13/1 113/1
 درک مطلب

 درک کلمات 1 -22/9 112/1

                         نمره کل 1 -03/9 112/1

 

 

 ،دهد که: در خرده مقیاس دقتتایج آزمون تی جفت نشان مین

آزمون در متغیرهای خواندن آزمون و پسهمبستگی بین نمرات پیش

متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات در حد قوی )باالتر 

ی در خرده آزمون عنیباشد. یم( ≥P 11/1دار )معنی و (11/1از 

آزمون کاهش یافته است خواندن متن، میانگین تعداد خطاها در پس

های خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات، و در خرده آزمون

 شیافزا آزمون،میانگین تعداد کلمات خوانده شده در مرجله پس

دهد که بین نمرات تی نشان می یافته است، همچنین نتایج آزمون

آزمون و پس آزمون در تمام متغیرهای خواندن متن، خواندن  پیش

 کلمات و خواندن زنجیره کلمات در خرده مقیاس دقت خواندن 
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آموزش متون ( این بدین معناست که ≥11/1Pباشد ) دار میمعنی

خواندن  ش دقتمعناداری بر افزایش توان خواندن کاربردی تأثیر

 در خرده مقیاس سرعت خواندن، . و نیزآموزان داشته استدانش

های خواندن رآزمون در متغیآزمون و پسهمبستگی بین نمرات پیش

متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات در حد قوی )باالتر 

تایج آزمون تی می باشد. همچنین ن (≥P 11/1دار )( و معنی11/1از 

دهد که بین نمرات پیش ازمون و پس ازمون در تمام جفت نشان می

متغیر های خواندن متن، خواندن کلمات و خواندن زنجیره کلمات 

همچنین نتایج ( ≥P 11/1باشد )دار میدر خرده آزمون سرعت معنی

 زمون و پسآدهد که بین نمرات پیشآزمون تی جفت نشان می

درک کلمات در خرده و  تغیرهای درک متنمزمون در تمام آ

 (.≥P 11/1باشد )دار میمعنی درک مطلب،آزمون 

 گيریبحث و نتيجه

متون خواندن آموزش اثربخشی  بررسیپژوهش حاضر با هدف 

سرعت، دقت و درک مطلب خواندن دانش  هایتوانشکاربردی بر

نتایج نشان شد. آموزان پایه سوم آهسته گام با نشانگان داون انجام 

های خواندن داد که آموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود توانش

آموزان های دقت، سرعت و درک مطلب در میان دانشدر مؤلفه

 آهسته گام با نشانگان داون پایه سوم ابتدایی مؤثر بوده است.

(، 0361پورحنیفه و همکاران )نتایج تحقیق  پژوهش باهای یافته

(، پور حنیفه و 0361همکاران )، بریهی و (0369)صادقی و همکاران 

این زمینه که مداخالت آموزشی کاربردی می  ( در0361همکاران )

آموزان آهسته گام های خواندن دانشتواند منجر به افزایش توانش

 با نشانگان داون شود، هماهنگ است.

آموزان آهسته های آموزشی دانشها و برنامهدر تعیین هدف

شانگان داون، الزم است ترتیبی اتخاذ نمود تا با طرح و تهیه گام با ن

های جسمی، های آموزشی جامع و متناسب با ویژگیو اجرای برنامه

ها و مراحل مختلف رشد، این افراد ذهنی و روانی این افراد در دوره

های شخصی، خانوادگی، ها و کفایتتوانمندیها، به حداکثر قابلیت

یابی . طبعا برای دست(0363)افروز، ست یابند شغلی و اجتماعی د

به این امر مهم ضروری است که تمام عناصر درسی از اهداف 

های ارزیابی از های تدریس گرفته تا روشآموزشی، محتوا، روش

تجدید نظر و در صورت ، های دانش آموزان مورد بررسیآموخته

فراهانی،  )ارجمندنیا ولزوم مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد 

ن که اآموزپرواضح است که ایجاد انگیزه قوی در این دانش (.0362

اند، برای افزایش دامنه ای مواجهعموماً با فقر انگیزشی قابل مالحظه

شان، از مهمترین اقدامات آموزشی توجه و تقویت قدرت فراگیری

 ،موزانآبیشتر دانش ،است. از آنجا که با آغاز سال سوم ابتدایی

اند و تأکید خواندن از های خواندن را بدست آوردهتین توانشنخس

سنگری و ) یابدیادگیری خواندن به خواندن برای یادگیری تغییر می

و نیز با توجه به تأثیر زیاد انگیزه در یادگیری همه  (0311علیزاده، 

آموزان یادگیرندگان برای استفاده از حداکثر ظرفیت یادگیری دانش

تهیه و  در نشانگان داون بویژه در زمینه خواندن، باید آهسته گام با

کیفیت و کمیت مواد  آموزش، ثرؤهای ماتخاذ روش ها،تنظیم برنامه

ها، های شناختی، توانمندیبه ویژگی ،های ارزشیابی وهآموزشی، شی

های ذهنی و ظرفیت یادگیری کودکان و نوجوانان محدودیت

ها را از نظر روانی، اجتماعی و طوری که آن ،آهسته گام توجه نمود

جسمانی برانگیخته کرد تا انگیزه و آمادگی الزم را برای یادگیری 

هایی که این امر را موجب . یکی از روش(0363افروز، داشته باشند )

شود ارتباط دادن مواد آموزشی با دنیای واقعی و آموزش می

هایی ها معطوف به فعالیتمحتوای کاربردی است. چون آموزش

های مرتبط با توانش ارتباطی و ،است که با رفتارهای اجتماعی

اند موافق ،اکثر متخصصان ،استقالل عمل روزانه فرد درارتباط است

ها باشد. در باید شرط الزم همه آموزش ،که ارتباط با دنیای واقعی

های واقع تمرکز اصلی برنامه درسی کاربردی که شامل توانش

 های اوقات فراغت و تفریح، توانششزندگی مستقل، توان

های شغلی و اجتماعی، توانش خرید کردن، آمادگی کاری، توانش

مشارکت اجتماعی است، از طریق ارائه محتوای درسی متناسب با 

آموزان آهسته گام را برای های واقعی، دانشسن در محیط

زندگی مستقل در بزرگسالی و  طبیعی جامعههای حضوردر محیط

آموزان با از آنجا که دانش (.0362همتی علمدارلو، سازد )می آماده

های سمعی و نشانگان داون از نظر حفظ و بخاطر سپردن دریافت

بیشترین مشکلشان  ای مواجه هستند والعادهبصری با محدودیت فوق

در حافظه بلندمدت است و اینکه هر قدر اطالعات دریافتی و 

مشهود  شان بیشترلمشک ،تر باشدعیهای آموزشگاهی، انتزایادگیری

 آموزان با نشانگان داون بهتر میاست، لذا طبیعی است که دانش

های های تجربی و یادگیریهای کاربردی، آموختهتوانند اکتساب

عینی را به خاطر بسپارند. پس شایسته است مطالب درسی و 

اطالعات ضروری همواره در خوشایندترین شرایط به صورت 

گیری از حافظه شنیداری و محسوس و کاربردی و با بهره ملموس،
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الگوی  های الزم برای مشاهده رفتارحافظه دیداری و ایجاد فرصت

مطلوب و واکنش عینی به دانش آموزان با نشانگان داون ارائه شود. 

آموزان زودتر بیاموزند و دیرتر فراموش کنند، برای اینکه این دانش

نند مطالب آموزشی را به صورت کامال بایست معلمان تالش کمی

عینی و کاربردی انتقال دهند به گونه ای که عالوه بر تکرار درس 

موزان، تکرار و آتوسط معلم و غنی کردن ظرفیت یادگیری دانش

ها و تمرین مطالب آموخته شده به صورت طبیعی و در موقعیت

ر راجع به نکته دیگ (.0363)افروز، پذیر گردد شرایط متفاوت انجام

آموزان آهسته گام با دنیای واقعی های آموزشی دانشارتباط برنامه

این است که معلمان و مربیان باید از مواد درسی و فعالیت های 

آموزشی متناسب با سن تقویمی کودک استفاده کنند. یعنی صرف 

آموزان آهسته گام باید از همان مواد درسی نظر از سن ذهنی دانش

شان اجرا می گردد، ای آموزشی که برای همساالن عادیهو فعالیت 

های آموزشی باید آموزان نیز استفاده شود. فعالیتبرای این دانش

آموزان مفید باشد و به هایی باشد که برای دانشمشتمل بر توانش

سازی شده و غیرواقعی باید از جای مواد و وسایل آموزشی شبیه

همتی علمدارلو، فاده کرد )مواد و وسایل آموزشی واقعی است

0362). 

ترین مشکالت یادگیری دانش یکی از عمده از طرف دیگر

ها آموزان آهسته گام، عدم توانایی آنها در تعمیم یا انتقال توانش

های است. بنابراین شروع آموزش از سال آنهاپس از یادگیری 

باید بخش اصلی برنامه  ،های گوناگون جامعهمحیط در، نخستین

 را امکاناین های آموزشی کاربردی به معلمان رسی باشد. فعالیتد

های گوناگونی در سطوح مختلف کار دهد که بر روی هدفمی

)همتی آموزان جذاب نمایند کنند و یادگیری را برای دانش

-پپیشنهاد می( 2103) یلیب(. پالوی، پاتون، سرنا و 0362علمدارلو، 

های طبیعی جامعه که آن حیطها در مکنند که با آموزش توانش

دهی ها مورد نیاز خواهند بود می توان از مشکالت تعمیمتوانش

 سازی آموزش کاربردی، دانشها جلوگیری کرد. فراهمتوانش

سازد تا توانش هایی را یاد بگیرند که آموزان آهسته گام را قادر می

وزش در زندگی روزمره شان مفید بوده و کاربرد دارند. همچنین آم

های اجتماعی و رفتارهای متناسب با کاربردی، باعث رشد توانش

گردد. ازجمله مزیت های دیگر این نوع آموزان میسن این دانش

های نشآموزان کمك می کند تا تواآموزش این است که به دانش

 شان که سرانجام در آنجا به کار میتازه را در بافت یا محیط طبیعی

کند که آموزان کمك میون بر این، به دانشروند، بیاموزند. افز

های زندگی واقعی های معینی باید در بافتبفهمند چگونه توانش

ها مبتنی بر محتوای مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین اگر آموزش

آموزان آهسته گام با نشانگان داون بیشتر کاربردی باشند دانش

 یابد.افزایش می برانگیخته شده و دقت آنها برای یادگیری

های ضروری است برای حسن و تقویت یادگیری توانش

های آموزان آهسته گام با نشانگان داون فرصتمختلف، برای دانش

های کسب شده فراهم متعدد و متنوع جهت تعمیم و یا انتقال توانش

های این گردد. این روش نه تنها موجب تقویت و استحکام آموخته

های آموخته شده دد بلکه سودمندی توانشگرآموزان میدانش

برایشان بیشتر مشخص شده و بالطبع سبب افزایش حس ارزشمندی 

 (.0363)افروز، گردد )و اعتماد به خود آنان می

بنابراین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از برنامه آموزشی 

هایی ها معطوف به فعالیتکاربردی استفاده شده است و آموزش

های مرتبط با است که با رفتارهای اجتماعی، ارتباطی و توانش

استقالل عمل روزانه فرد در ارتباط است و همچنین با استفاده از 

توا و مواد آموزشی کاربردی، حهایی چون تکرار هدفمند مراهبرد

های ارزشیابی گیری از روشبهرهمحتوا،  سازی متون ودیداری

متنوع و چندگانه، ارائه تکلیف عملی و کاربردی در خصوص متن 

های ساده و مختصر تکالیف و تکرار درس، استفاده از دستورالعمل

سازی لغات، نها، کاهش طول جمالت و پیچیدگی آن، سادهآزیاد 

ر تهیه استفاده از لغات رایج و پربسامد به جای کلمات غیر معمول د

متناسب با موضوع ر تصاوی و آموزش متون خواندن کاربردی، وجود

ه و مفهوم جمالت درس عالوه بر تصویر کلی ابتدایی هر درس ب

توان گفت که اینگونه کوتاه توجه و حافظه میدلیل فراخنای 

تر نمودن متن تر و قابل فهمسازی محتوای درس در عینیانطباق

ن امر سبب ایجاد انگیزه، افزایش تأثیرگذار بوده است و همی

تر شدن فعالیت خواندن و تشویق بخشفراخنای توجه دیداری، لذت

شود. لذا می انهایشآموزان جهت به خاطر سپاری آموختهدانش

ها در دنیای واقعی و افزایش انگیزه و عالقه جهت استفاده از آموزش

 انشیادگیری که هر دو در تسهیل و گسترش توانش خواندن د

توان از جمله عوامل مؤثر با نشانگان داون مؤثر هستند را می موزانآ

آموزان با نشانگان داون دانست و در گسترش توانش خواندن دانش

 افزایش دقت خواندن در گروه نمونه را پس از مداخله توجیه نمود.

که  توان اشاره کرددر تبیین دیگر در زمینه سرعت خواندن می
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ها را ی اینکه بتوانند روان بخوانند باید یاد بگیرند واژهخوانندگان برا

 یندی خودکار باشدآها باید فرراحت تشحیص دهند و تشخیص واژه

(. 0361)دانش،های دقیق و هوشیارانه نداشته باشد نیاز به کوشش و

کاری مرتبط است. سرعت و موزونی با حافظه بخصوص حافظه

ایی، جنسیت، میزان توانش های فردی مانند میزان توانیژگیو

های تکلیف های سه گانه درکنار ویژگیحرکات چشم و حافظه

های زبان و مانند رسم الخط، طول متن، سطح دشواری متن، ویژگی

توانند هدف خوانی هستند که میثر بر روانؤعوامل منیز از  محیط،

 امین آبادی،بهبود خواندن باشند ) و یا ابزار مداخالت جهت ارتقا

. مطالعات متعدد نشان داده است که عملکرد خواندن (0369

متفاوت است. آگاهی از ساختار متن  ،کودکان با توجه به نوع متن

آموزان را درباره اطالعات مربوط به موضوع یا می تواند دانش

شود تا دانش ساختار متن راهنمایی کند که به نوبه خود باعث می

از  (.2103بارث، توالر، فلچر و فرنسیز، زمینه فعال شود ) وابسته به

طرفی حافظه بلند مدت به عنوان منبع و مرجع دانش خواننده، نقش 

حافظه  مهمی در سرعت و خزانه واژگان دارد. نقش اختصاصی

شود. خزانه واژگان دیداری متبلور می کالمی و بلندمدت با دانش

می نقشی موز برای درک می خواند کالم و دانش کالآوقتی دانش

منظور از  خواندن او دارد.محدود کننده یا تسهیل کننده در سرعت 

ها، فوری و بدون خزانه واژگان دیداری این است که با دیدن واژه

ان را تشخیص داد. روان خواندن مستلزم  ،تردید یا تحلیل بیشتر بتوان

ها در نگاه اول تشخیص داده شوند. اگر بیشتر ان است که بیشتر واژه

ها در نگاه اول تشخیص داده نشوند یا به زحمت تشخیص داده اژهو

نهایت پر زحمت و مأیوس کننده خواهد شوند، خواندن مطالب بی

بنابراین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از  (.0361دانش، بود )

ها معطوف به برنامه آموزشی کاربردی استفاده شده است وآموزش

های تارهای اجتماعی، ارتباطی و توانشهایی است که با رففعالیت

مرتبط با استقالل عمل روزانه فرد در ارتباط است، لذا استفاده از 

ها در دنیای واقعی و افزایش انگیزه و عالقه جهت یادگیری آموزش

باعث افزایش دقت خواندن در گروه نمونه شد که افزایش سطح 

ل خواندن برای نها در طوآ عالقه به مطالب خواندنی، فعال بودن

نها را بدنبال آیادگیری، کاهش اضطراب و افزایش خزانه واژگانی 

با توجه به اینکه این عوامل از عوامل مؤثر بر سرعت  داشت و

خوانی است، در این پژوهش نیز تغییرات در عوامل خواندن و روان

مذکور، افزایش سرعت درخواندن مطالب را برای گروه نمونه 

 .بدنبال داشت

رابطه با درک مطلب توجه به چند نکته  تبیین دیگر در در

ها برای تسلط بر متن ضروری است. ابتدا اینکه توانایی تشخیص واژه

آموز بتواند به راحتی چاپی مهم و حیاتی است و چنانچه دانش

کلمات را تشخیص دهد در این صورت قادر خواهد بود بر معنی 

ها . لذا استفاده از آموزش(0361پور،)شیرازی و نیلیمتمرکز شود 

عالقه جهت یادگیری باعث  در دنیای واقعی و افزایش انگیزه و

افزایش دقت خواندن در گروه نمونه شد و افزایش سطح عالقه به 

نها در طول خواندن برای یادگیری، آمطالب خواندنی، فعال بودن 

خوانی و خزانه واژگانی موجب روان یشکاهش اضطراب، افزا

که پیش از انجام مداخله، نها شد طوریآسرعت خواندن در  افزایش

 ها میآزمودنی قسمت اعظم تالش خود را صرف تشخیص کلمه

نتیجه ظرفیت پردازشگری بسیار کمی برای درک مطلب  نمود در

ماند؛ اما پس از انجام مداخله با توجه به اینکه مداخله انجام باقی می

ت و سرعت خواندن گروه شده در این پژوهش موجب افزایش دق

نمونه گردید، دور از انتظار نبود که به دنبال افزایش توانایی و 

آموزان در تشخیص کلمات، توانایی درک مطلب آنها سرعت دانش

 نیز افزایش یابد.

ها معطوف به فعالیت توان گفت چون آموزشبه طور کلی می

عمل روزانه  هایی است که با رفتارهای اجتماعی، ارتباطی و استقالل

آموزان فرد در ارتباط است، سبب ایجاد انگیزه و تشویق دانش

لذا، استفاده از  شود.هایش میجهت به خاطر سپاری آموخته

ها در دنیای واقعی و افزایش انگیزه و عالقه جهت یادگیری آموزش

آموزان های خواندن دانشکه هر دو در تسهیل و گسترش توانش

توان ازجمله عوامل نشانگان داون مؤثر هستند را میآهسته گام با 

آموزان آهسته گام با های خواندن دانشاصلی گسترش توانش

 (.2103شر وباک، دانست )نشانگان داون تحت تأثیر آموزش 

توان به تعداد محدود دانش های این پژوهش میاز محدودیت

گروه گواه و در نتیجه عدم امکان استفاده از  آموزان گروه نمونه

اشاره کرد؛ بنابراین در تعمیم نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت 

های پژوهش و با توجه به اثربخش بودن با در نظر گرفتن یافته. نمود

 های خواندن دانشآموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود توانش

با بازنگری  شودموزان آهسته گام با نشانگان داون توصیه میآ

های های درسی و تالش در جهت کاربردی نمودن برنامهبرنامه
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موزان آهسته گام با نشانگان داون، شرایطی فراهم آدرسی دانش

آموزان فارغ از نقاط ضعفشان، بتوانند به شکل شود تا این دانش

های خواندن خود را پرورش دهند و قادر به تعمیم تری توانشکامل

مختلف زندگی خود  قعیت هایها در موو استفاده از این توانش

ها و شهرهای گردد این پژوهش در استانچنین پیشنهاد میباشند. هم

 های تحصیلی مدارس استثنایی، جهت تصمیمدیگر برای تمامی پایه

 گیری قاطع برای تعمیم نتایج انجام شود.
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