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  :چکیده
خواندن  مهارت بر یواژگان معناشناختی هاي مشخصه آموزش اثر یبررس به حاضر پژوهش

 دخترِآموز  منظور، بیست دانش بدینپردازد. می ییسوم ابتدا پایۀ ایرانی نارساخوانآموزان  دانش
رشت براساس  ابتداییمدرسۀ  هشتآموزِ  دانش 157 میان از ییابتدا سومپایۀ  نارساخوانِ

ساله بودند  شده نُه آموزان انتخاب همۀ دانش. شدند شناساییاختالالت خواندن  یصمون تشخآز
 تصادفیطور  آموز به دانشده  شدند وانتخاب اي  چندمرحله يا خوشهگیري  نمونهروش به  که
 معناشناختی آزمونشدند.  تعیینشاهد  گروهعنوان  آموز به ده دانش و یشآزما گروهعنوان  به

 گروهبراي شد.  اجراکنندگان  همۀ شرکت برايآزمون  آزمون و نیز براي پس پیش براي یواژگان
 یآموزش معناشناخت یقطر ازشان  درسیخواندن کتاب  آموزشاي  هفته برنامۀ ده یشآزما

 یآموزش یستمس یدروش جد یقشاهد همان آموزش را از طر گروهدرنظر گرفته شد. واژگان 
تست  یتهاي  آزمون یفی،با استفاده از آمارتوصشده  هاي گردآوري دادهکردند.  یافتدر یرانا

و  یهتجز SPSSبه کمک نرم افزاز  پیرسن همبستگی ضریبو  ینمستقل و مزدوج، آزمون لو
آزمون در   پسدر  یشگروه آزما يباال میانگین ارزشبا توجه به نتایج پژوهش شدند.  یلتحل

در  واژگان معناشناختیآموزش کارگیري  بهکه حاکی از آن است شاهد  گروهمقایسه با 
 یمعناشناخت آموزشهمچنین،  است.مؤثر بوده  نارساخوانآموزان  دانش خواندن یادگیري
 یندفرا بلکه ،است مؤثر نارساخوانآموزان  دانش خواندنمهارت  يارتقا يبرا تنها نهواژگان 
کار  به یلیتحص یشرفتپکسب  يدروس برا یرسا یمواد آموزش یادگیريآنان را در  یشناخت

  گیرد.  می
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  مقدمه. 1
آن  در اختالل هرگونه و در اجتماع استنیاز  هاي مورد ترین مهارت اساسییکی از  ،خواندن

 شرفتیاست که در آن پ یاختالل خواندن حالتمشکالت بسیاري را پدید آورد. ند توا می
اختالل به  نیاست. ا افرادآموزش و هوش  و سنبرحسب انتظار  مورداز حد  تر پایینخواندن 

توان نه  میرا  2نارساخوانی. )2007 ،1(سادوك و سادوك شود یم یلیتحص افت سبب يادیز زانیم
دانست  یزکردن و نوشتن کلمات ن یدر هج ختاللبلکه ا ،دن کلماتل در خوانختالاتنها 
 هوش رغم علی که کودکانی براي است اصطالحی نارساخوانی. )1394زاده،  کرمانیو  یی(رضا

 راحتی به و بدانند را بسیاري هاي واژه است ممکن کودکان این نیستند. خواندن به قادر طبیعی
 ها آن چاپی یا نوشتنی هاي نشانه ییاشناس و درك به ادرق اما ؛برند کار هب مکالمه در را ها آن

 معلمان نکنند. درك را ها آن مفهوم اما ؛بخوانند را ها واژه حتی است ممکن هم برخی نباشند.
 براي کوششی که تنبل کودکان عنوان هب یا و ذهنی ةماند عقب ردیف در را گروه این معموالً

 فضایی، جهتیابی در مشکالتی معموالً کودکان از گروه ینا شناسند. می کنند، نمی یادگیري
 دست و چشم بین هماهنگی و کلمات و حروف توالی پایین، و باال چپ، و راست تشخیص

   ).1387(سلیمانی، مرادي و جاللی،  دارند
پس از تولد باشد  يمغز یبدر اثر آس یاو  هاي مادرزادي نقصاز  یاختالل ممکن است ناش این

 ).1385(باباپور، کرد  توان مشاهده میخواندن در کودك  يها آن را در کاهش مهارتکه نمود 
   از: اند عبارت یفارس زبان در خواندن تمشکال مهمترین

 کلمات در فارسی زبان هاي واکه دیتول و تلفظ در یآواشناخت مالحظات کارگیري به عدم •
   ؛ضمه و فتحه کسره، مثل ها کتاب یچاپ
 و شده آوانگاري نمود خواهر تلفظ در ،مثال يبرا نگاري؛ حروف و یانگاشتآو تناسب عدم •

   ؛ستندین کی به کی تناظر در ينوشتار صورت
 کی الفبا حروف نیچند يبرا ،مثال يبرا ي؛نوشتار صورت و یتلفظ صوت مطابفت عدم •

  ؛ز ذ، ظ، و س ص، ث، مثل دارد وجود آوایینمود
 یهماهنگ یفارس زبان ينوشتار صورت با که دار تنوین و دار همزه یقرض هاي واژه ورود مشکل •

   ؛ندارند
  .محمد مثل دوبارخوان ای تشدیددار کلمات مشکل •
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بین  3واژه معناشناختی هاي مشخصه دارد به بررسی تأثیر آموزشسعی  حاضر پژوهش
 آیا«که بپردازد. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است نارساخوان  آموزان دانش

 خواندن مهارت بر معناداري تأثیر آماري لحاظ به واژگانی معناشناختی هاي مشخصه آموزش
 ».دارد؟ نارساخوان آموزان دانش

پس از این مقدمه، در بخش دوم پیشینۀ  .است یافته سامان بخش شش در پژوهش این
، 4ا نارسانویسیشود و به شرح مسائلی نظیر ارتباط مستقیم نارساخوانی ب پژوهش ارائه می

شناسی و معناشناختی واژگان با تعامالت اجتماعی  نارسابینی و نارساشنویی و نیز ارتباط زبان
شود. توصیف روش پژوهش، جامعۀ آماري و ابزار انجام پژوهش حاضر موضوع  پرداخته می

گیرد. در بخش پنجم، تشریح  ها صورت می بخش سوم است. در بخش چهارم، تحلیل داده
اي از پژوهش حاضر ارائه  شود و در نهایت، در بخش ششم، خالصه مطالب ارائه میجامع 

  شود. می
  . مروري بر پیشینۀ پژوهش 2

 راهبرد از استفاده و ینبا تمر حتی و کنند تصحبخوبی  بهکودکان نارساخوان ممکن است 
 هبها  آن آوایی نظام شود که می کارآش یزمانها  آن یاما ضعف اساس ؛بخوانندخوبی  به جبرانی،
 هوشرغم  علی کودکان از دـدرص نجـپ دودـح در. )1395 ینی و همکاران،(حس شود گرفته خدمت
  . هستند نارسایی این به مبتال مناسب اجتماعیزمینۀ  و آموزش وکافی 

 در اما. دارد وجود کلی توافق ،است ژنتیکی و عصبی اختالل این مبناي هـکباره  نـای در
 تاللاخ این شناختی یا عصبی مبنايهنوز دربارة  پژوهشها  پس از انجام ده ،ريـنظ ثـمباح
  ). 1386 یا،(احمدپناه و پاکاداناوجود ندارد  یتوافق

 چارچوب دو در راها  توان آن می هـکاست  دهـشارائه  هـزمین نـای در نظریه چهار حاضر درحال
 ـایصنق هـب ستقیمـم ونحصراً م را خواندن در اختالل هـک نظریاتی کرد:بندي  دسته نظري

شناختی  واج ةنظری به کهکنند  اطالق می يگفتار يداهاـص ردازشـپ و ائیـبازنم در ناختیـش
 عملکرد به را شناختی نقص این يمغز سطح دراي  نظریه .)2000 5،نولینگـاس(اند  شده روفـمع

 درگیر خواندن وشناختی  واج يفرایندها در هـک زـمغ شرـق ازهایی  بخش يادرزادـم و اقصـن
دانند  می حرکتی -حسی نقصبا  مرتبط را خواندن در اختالل که نظریاتی دهد و می ربط ،است

اند.  یافته شکل یداريشن نقایص ياـمبن رـبهایی نیز  نظریه ین،همچن ).2001و همکاران،  6لـتمپ(
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هاي دیداري  دازشپر در درگیر بزرگهاي  سلول ناقص عملکرد مبناي بر آنان نظري چارچوب
  ). 1999 7و فوست،نیکلسون ( حرکتی است–اي مخچه بخش ناقص عملکرد یا
 اونز، اُالده، ادن، مانند هاي زیادي انجام شده است. پژوهشگرانی در زمینۀ نارساخوانی پژوهش 

 در داريـدی لـعوام أثیرـت انگرـبی هـکاند  یافته دست شواهدي به )2016( 8آلکایر و کرافنیک
 با مرتبط بزرگاي ه سلول در نارساخوان کودکان هاي آنان براساس یافتهاست.  ارساخوانین

 پژوهشی در )2006( 9سواسان و جرمن نظیر یگرد پژوهشگرانیدارند.  شکلـم بینایی کرتکس
 هاي خواندن ناتوانی به مبتال کودکان خواندن تحول و بررشد تأثیر حافظۀ کاري بررسی به

 و رشد شناختی با واج آگاهی بیشتر از حافظۀ کاري که داد نشان آنان مطالعات نتایج. پرداختند
 بررسی به پژوهشی در) 1383( ناعمی. است مرتبط خواندن سرعت و خواندن فهم تحول

. زبان پرداخته است سالۀ فارسی پنج کودکان در نوشتن و خواندن نیاز یادگیري هاي پیش مهارت
 و هاي شنیداري مدت، مهارت حافظۀ کوتاه فراخناي بینایی، یزتم که داد نشان هاي او یافته

 ساز توانایی زمینه و دارند زبان و گفتار رشد با را بیشترین ارتباط تصاویر، نامیدن سرعت
اذعان  )1386(یگر، احمدپناه و پاکادانایا د ی. در پژوهشهستند نوشتن و خواندن یادگیري

     هاي مختلفی درگیر  ی است که همزمان با مهارتشناخت ةخواندن فرآیند پیچیددارند  می
نویسه، نامگذاري  -  مانند درك و تمییز حروف و صداها، برقراري ارتباط بین واج ؛می شود

گروهی از کلمات نوشتاري در قالب جمله، حافظه،  ساختاريها، درك  حروف و بازنمایی آن
افراد  .این فرآیند مطرح هستندحرکت و عوامل دیداري و شنیداري همه به عنوان اجزاي 

مشکالت  12کردن یو هج11، نوشتن 10اکتساب خواندن یرنظ یمختلفهاي  حوزهنارساخوان در 
 ینغلبه بر ا يبرا یادگیري یلبالقوه و بدهاي  روشراهبردها و دهند.  میرا نشان  يمتعدد

افراد همۀ  است که ینبه آن توجه شود اباید که  یزيچشود.  میآموخته ها  آنمشکالت به 
 13،اسنولینگ و نیشن(دارند فردي  هاي منحصربه هریک ویژگیو  یستندنیکدیگر  یهنارساخوان شب

  پردازیم.  در ادامه به تشریح دو موضوع مهم می ).2000
  یینارساشنوو  ینینارساب ،یسینارسانو با ینارساخوان میمستق ارتباط .2-1

گوش کردن و صحبت هاي  مهارتاین باورند که اکثر مربیان تربیتی و اندیشمندان شناختی بر 
و هرچه کودك یا فرد در مهارت گوش دادن و صحبت هستند خواندن و نوشتن مقدمۀ کردن 

 یبرخ. )1391ي و همکاران، (خداداد استمهیاتر کردن ورزیده باشد براي خواندن و نوشتن 
 یحرکت یعدم هماهنگلیل د به نارساخوان معموالً کودکانِ یِسینارسانو پژوهشگران معتقدند
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و  یحرکتهاي  مهارت  یکه شامل رشد ذهن دهیچیعمل پعنوان  به دیاما نوشتن با ؛آنان است
از کودکان مبتال به  ياریبس ).1384، ینراق فیس و ينادر(است در نظر گرفته شود  یینایب

این دارد دهند امکان  صیمختلف را با چشم تشخهاي  کلمهحروف و  ستندیقادر ن ینارساخوان
اشتباه  گریکدیرا با ها  آن ،ش –غ، س -پ، ع - مثال ب يبرا ،مشابه حروف دنیبا د انکودک

ممکن است  و عاجزندها  کلمه يدارید صیمشکل از تشخ نیمبتال به ا گریند. کودکان دنک
چون هایی  جفت انیآنکه کودك نتواند م ایدشوار باشد ها براي آنان  کلمه یبرخ یکلهیئت 

تر  ل  سا کمدر کودکان توان  میرا  يدارید صیتفاوت قائل شود. مشکالت تشخ »کتاب کباب و«
نشانگر وجود مسائل  ،اجسام گوناگون ایاشکال ها و  اندازه ۀسیمقا یمشاهده کرد. ناتوان زین

  ). 1391و همکاران،  ي(خداداداست  يدارید صیتشخ
کودکان مبتال  ةعمدویژگی است.  ییرساشنونا ،یاز موارد مرتبط با نارساخوان یکی ن،یعالوه بر ا

، و همکاران 14تزیوی(شاست 	یواک يصداها کیتفک یدر خواندن، ناتوان مشکالت شنیداريبه 
 يداریشن صیکه با مشکالت تشخ یکودکهاي درخورتوجه  دیگر از ویژگی یکی ).1990

شود مانند  میانده خوها  آن يبلند برا يدو کلمه است که با صدا صیدر تشخ یمبتالست، ناتوان
 يداریشن صیتشخ یابیهنگام ارزش يداریشنهاي  آزموناکثر . رهیکار، زنگ و رنگ و غ و تار

در برخورد با نیز کودکان  یبرخ). 1391و همکاران،  ي(خدادادکنند  را ارزیابی می ییتوانا نیا
 ياهاصدفقط با  گریکه کودکان د یمشکل دارند، در حالی نظیر ب، ت، س نیمع يصداها

  ).1369، 15(واالسها مشکل دارند  کلمه يصامت ابتدا و انتها
  یاجتماع تعامالت باواژگان  یمعناشناخت شناسی و زبانارتباط  .2-2

 واژگان با تعامالت یمعناشناخت شناسی و زبانارتباط  زةحو در که موضوعاتی از یکی
به  شناس را غیرروان نصامتخص یـحت و ناختیـششناسان  روان از ريسیاـب هـتوج ،16یاجتماع

 داراي خود که است هپیجید ربسیا يیندافر ننداخو. است خواندن کرده، موضوعخود جلب 
هاي  پژوهش موردبررسی در عموضوترین  ترین و کلیدي اصلی هاواژه. است گوناگونی مراحل

 لنتقاا شوند و می دازشپرها  واژه طریق عمدتاً از کالمی تطالعاا. هستند ننداخو اـب رتبطـم
 درـف ناـگواژ دارد، دوـخ اطیـتبدر خزانۀ ار شخص یک که را کلماتی عوـمجم. مییابند

 يگیردیادارد  اذعان می )1376(داکرل و مک شین  ).1376 ،18و مک شین 17لکر(داشود  می میدهنا
شناسی  صرف و واج ،وـنح يگیرداـیو  تـسا ناـبز يگیرداـی لیـصهاي ا بخش از یـیکها  واژه
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هاي  محیط ديفرهاي  تفاوت ابعـتهاي افراد  شایان ذکر است تعداد واژهست. ا بستهوا نآ به
   ست.ا نناآ بیتیتر

 و ییمزگشار در که ملیاعوشناسی  زبان نظر از معتقدند )1387( همکاران و نوري کرمی
 ادتعد به فراوانی واژه. است واژه یفراوان ،تـسمؤثر ا بسیار طاـتبار اريرـبرق و واژه یـشناسزبا
 ها را واژه ساـسا این برشود، اشاره دارد.  می ارتکر یـمعین ناـبز در واژه کـی هـک اتیـفعد

 و تقسیم کرد. پژوهش الیس 20و پربسامد 19بسامد واژهاي کم سطح دو به قلادـحتوان  می
) 22معنایی(نظام  شناختی باالتر مسیرهاي از پربسامدتر کلماتنشان داده است  )1997( 21یانگ

 یرهاياز مس بسامدتر باشد کم هرچه واژهکه  یحال کنند، در میعبور  یدر تعامالت اجتماع
 دانشمعتقدند  )1387(سلیمانی و همکاران کند.  می) عبور 23آوایی(نظام  تر شناختی پایین

 قیدق یهج و ينحو پردازش متن، کل خواندن ییتوانابر  یاثرات مثبت یواژگان یمعناشناخت
   .داشت خواهد یاجتماع تتعامال در کلمات

  روش. 3
  . جامعۀ آماري3-1

 دعملکر بر یواژگان هاي معناشناختی مشخصه آموزش تأثیر یـسربر رـحاض هشوژـپ موضوع
 طرح با حاضر پژوهش روش. است(نارساخوان)  خواندن اختالل آموزان داراي دانش ننداخو

 آموز دختر دانش 20 منظور، ینبد. است شاهد و آزمایش گروه دو با نموآز پسن و موآز پیش
به  شهر رشت در مدرسۀ دولتی هشتآموز ِ  دانش 157 از میان ابتدایی پایۀ سومنارساخوان 

، به نقل از نریمانی و همکاران، 1977، تیاسم و دکانت( خواندن اختالالت تشخیص آزمونکمک 
روش به  بودند که ساله شده نُه آموزان انتخاب همۀ دانش .شدند انتخابو  شناسایی) 2014
آزمایش و در دو گروه  یو به روش تصادفشدند انتخاب اي  چندمرحله يا خوشهگیري  نمونه

 یرا در کنار آموزش معمول یواژگان یآموزش معناشناخت شیآزما گروهشاهد قرار گرفتند. 
نظام  جیگروه شاهد آموزش را ن،یکردند. همچن افتیکسب مهارت خواندن در يمدرسه برا

  کردند.  افتیدر راپایۀ ابتدایی سه)  –(سه  دیجد یآموزش
  ها  آوري داده . ابزار و روش جمع3-2

 در ب،یترت نیبد. بود آزمون و) یدرس(کتاب  آموزشصورت  بهها  آوري داده جمعو روش  ابزار
(اکبري و  يخواندار -یفارس عنوانبا  سومپایۀ  دینظام جد یلیاز کتاب تحص کالس، دو هر
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 نگاهآموزان  زبان یادراک ییتوانا تیتقو يبرا سوم یفارس کتاباستفاده شد.  )1395همکاران، 
 به »مطلب درك« و »نادرست و درست« تیفعال درس، هر انیپا در. دارد متن درك بهاي  ویژه

 به پاسخ و »شیندیب و بخوان«خوانی  صامت ،نیهمچناختصاص دارد.  متن درك آموزش
 تمرکز تیتقو و خوانی صامت عادت جادیا بهها  آن ينتهاا در »افتیدر و درك«هاي پرسش
گام  به ي گامندیفرا دررا  متن درك موضوعکند. نویسندگان پژوهش حاضر  می کمک يخواندار
دادند. براي این منظور، از فصل اول و دوم کتاب دو درس اول هر فصل، مجموعاً چهار  آموزش

 از ش،یآزماکالس گروه  دروزش داده شد. آمهر دو گروه  يبراصورت بلندخوانی  فصل، به
 به واژگان دنیکشکردن و  یکردن، معن خالصهنظیر  25یفراشناخت و 24یشناخت يراهبردها

هاي  فعالیت يمبنا بر) یرنگ يها کیماژ با کالس دیسف تخته يرو بر یدرخت صورت
  .شد استفاده 26محور تکلیف
 ينوشتار صورت و یتلفظ صورت زشآمو يبراپژوهشگران  ش،یآزما گروهدر کالس  ن،یهمچن
 مانندگذاري،  نقطهعالئم  زیو ن ،س ص، ث، ، ماننددارند ییآوا نمود کی که ییالفبا حروف

طور  آموزان خواستند با خود خمیربازي بیاورند تا به کاما، از دانشو  تعجبسؤال و عالمت 
پژوهشگران تالش  دارند، یینایب اختالل نارساخوانآموزان  از آنجا که دانش. رندیبگ ادیعملی 
جنب و جوش،  بسکتبال،بخش،  لذت بلند،هاي  گلدسته مانند سختهاي  واژهاز  يتعدادکردند 

 چاپ یرنگصورت  و به (چهل در پنجاه) بزرگ ابعاد با را بان دروازهو  میتقس ،یزگیپاک م،یتصم
 گروه کالس در که،آن حالصورت پذیرد.  معنادارصورت  به يریادگیآموزش و  ندیفرا تاکنند 
 تکراربلندخوانی، شامل  دیجد یآموزش ستمیروش متداول س ازپژوهشگران )، عادي( شاهد

  .ندکرد استفادهگویی  خالصهو  دیجدهاي  معنی لغت گفتنآموزان،  دانشخواندن توسط 
، 27اختالالت خواندن صیتشخ آزموناند از:  پژوهش عبارت نیا یآزمون يابزارها ن،یهمچن

آزمون که  پسواژگان در  یآزمون معناشناخت زین وآزمون  پیش درواژگان  یناشناختآزمون مع
 شود.  ها ارائه می نتعریفی از آ

کار  به ینارساخوان اختالل صیتشخ يبرا آزمون نیا :خواندن اختالالت تشخیص آزمون
، )کلمه و حرف سطح دو(در  یینایب صیآزمون تشخو از نُه بخش تشکیل شده است: رود  می

 ییشنوا تطابق ،ییشنوا زییتم آزمون)، کلمه و حرف سطح دو(در  ییشنوا صیتشخ آزمون
(در سه سطح  یکالمحافظۀ ، آزمون یواج هیتجز و بیترک شامل یواج یآگاه آزمون ،یکالم

(در دو سطح  يداریشنحافظۀ آزمون  ،یکالم یینایبحافظۀ کلمه و جمله)، آزمون  و حرف
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صد پرسش دارد و نمرة آن آزمون  نیاست. در کل، ا یکالم -يداریشنحافظۀ کلمه و جمله) و 
 نیا 28ییایپا) 2014، به نقل از نریمانی و همکاران، 1977( تیاسم و دکانتشود.  از صد محاسبه می

اعالم  85/0آموزان نارساخوان برابر با  از دانش ينفر 120 اي نمونه يآزمون را با اجرا بر رو
عنوان  به بود 48 از کمتر ای 48او نمرة  که يآموز هر دانش ر،حاضپژوهش  دراند.  هکرد

  انتخاب شدند. پژوهش  نیاکننده  عنوان شرکت بهو  شدداده  صینارساخوان تشخآموز  دانش
مخصوص خواندن  يها مهارت واست  یکتبآزمونی  ،آزمون نیا :واژگان یمعناشناخت آزمون
سنجد. پایایی این آزمون را پژوهشگران پژوهش  می را ییابتدا سومپایۀ  نارساخوانآموزان  دانش

 صیتشخ واژگان، يمعنااند. این آزمون از پنج بخش تشکیل شده است:  حاضر انجام داده
 ریتصو در واژگان يجاگذار و نادرست و درست مطلب، درك متضاد، و مترادف يمبنا بر واژگان
 یمعناشناختهاي  ن و مشخصهآموزا دانش یدرس کتابمحتواي  براساسمحتواي آن  ی.درخت
واژگان  یمعناشناختآزمون  آزمون و پس عنوان پیش و از آن بهو ساخته شد  یطراح یواژگان

 ییابتدا سومپایۀ  نارساخوانآموز  دانشپنج  ايبر آزمون نیا ییایسنجش پا يبرااستفاده شد. 
 نیا ییایپاشد. نتیجۀ روزه اجرا و محاسبه  ده یزمانفاصلۀ  با 29دوبارهآزمون - با روش آزمون

و شاهد) در  شیدو گروه (آزما هرکرونباخ برآورد شد.  يآلفا 0.05براساس   = 0.78rآزمون 
 نیآزمون ب نیا يگذار نمره اریمعکردند. شرکت  واژگانآزمون معناشناختی  آزمون و پس پیش

  در نظر گرفته شد.  20صفر تا 
  ها تحلیل داده. 4

 آمار ،میانگین و انحراف معیاراز آمار توصیفی یعنی وهش هاي این پژ براي تحلیل داده
تی تست مستقل براي محاسبۀ تفاوت میانگین نمرات بین دو گروه شاهد  دار شاخص استنتاجی

شناختی استفاده شد.  آزمون معناشناختی واژگان و عصب روان آزمون و پس و آزمایش در پیش
منظور مقایسۀ  نیز به پیرسنضریب همبستگی  دار ها، آمار استنتاجی شاخص عالوه بر این

معنا شناختی واژگان بین  آزمون پس آزمون و پیش نمرات دو گروه در آمده از دست هاي به داده
دو گروه  نکهینشان دادن ا يبرامحاسبه شد. SPSS دو گروه نارساخوان به کمک نرم افزار

آزمون  کپژوهش حاضر ی يادر ابتد ،هستند کسانیسطح  کیخواندن در  ییلحاظ توانا به
 انجام از یاصل هدف. شد اجرا گروه دو هر يبراآزمون  پس عنوانبا واژگان  یمعناشناخت

آزمون  پس یابیارز درکنندگان  شرکتعملکرد  يبرا هیخط پا ککردن ی مشخصآزمون  پیش
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آزمون  و گروه شاهد در شی) گروه آزمااریو انحراف از مع نیانگی(م یفیتوص آمارا . جدول بود
  دهد.  می نشانآزمون  پیشرا در  یمعناشناخت

 شیشاهد و آزماهاي  روهگ واژگان یمعناشناخت آزمون پیشنمرات  یفیتوصهاي  . شاخص1جدول 
SD  M متغییر  گروه  تعداد  

  واژگان معناشناختی آزمون پیش   آزمایش  10  11.5023  2.0004
  گانواژ معناشناختی آزمون پیش   شاهد  10  11.2667  2.0009

  
در عملکرد  یارو انحراف از مع یانگیننشان داده شده است، ارزش م 1جدول  گونه که در همان
 گروه میانگین که داد نشان آزمون پیش هستند. نتایج یکدیگر یکسانگروه با  دو آزمون پیش
برابر است با  یشگروه آزما یانگینو م 11.26برابر است با  معناشناختی آزمون پیش در شاهد
دربارة  30لوین آزمون نتایج 2 ندارد. جدولوجود  يمعنادار تفاوت لحاظ آماري به که 11.50
  دهد.  مینشان  را آزمون پیشدو گروه در  یانسوار فرض تساوي پیش

  
 شیشاهد و آزماهاي  گروه آزمون پیشفرض تساوي واریانس  دربارة پیش نیآزمون لو جینتا. 2جدول 

F Df1 Df2 P  
0.395  1  18  0.618  

  
 = pارزش احتماالت  و F = 0.395 با آزمون پیشنمرات  يبرا ین، آزمون لو2جدول  مطابق

و  یانسوار يخطا یهمسان يبرا یناست. آزمون لو بااهمیت نبوده 0.05 يسطح آلفا در 0.618
 هاي مفروضه دادهاست که  بیانگر آن يآورده شده است. مقدار سطح معنادار درجۀ آزادي

 و نیانگیم ی،فیتوص آمار 3جدول  ین،است. همچن سؤال نبرده یررا ز یانسوار يخطا تساوي
آزمون  پس درواژگان را  یشناختو گروه شاهد در آزمون معنا شیگروه آزما ،اریمع از انحراف

  دهد.  می نشان
 شیشاهد و آزماهاي  گروهواژگان  یمعناشناخت آزمون پسنمرات  یفیتوصهاي  شاخص. 3جدول 

SD  M  متغییر  وهگر  تعداد  
  واژگان معناشناختی آزمون پس  آزمایش  10  21.1123  1.0644
  واژگان معناشناختی آزمون پس  شاهد  10  19.8604  1.2223
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و  یانگینم دهد ارزش میواژگان نشان  معناشناختی آزمون پس یفیآمار توص یج، نتا3جدول  در
لحاظ  بهکه  21.11با برابراست  شیو گروه آزما 19.86گروه شاهد برابر است با  یارانحراف از مع

ه بود شاهد گروه آموزان دانش یانگینباالتر از م آزمایش آموزان گروه دانش یانگینم ارزش آماري
 يبرا هاي خاص آموزشاز  بعد آزمون پسنمرات  يبرا از نظر آماري یانگینتفاوت م ینا است و

 فرض تساوي دربارة پیش ینلوآزمون  نتایج 4. جدول بااهمیت استو  معنادار یشگروه آزما
  دهد.  مینشان  را آزمون پسدو گروه در  یانسوار
  

 شیشاهد و آزما يها هگرو آزمون پس فرض تساوي واریانس دربارة پیش نیلو آزمون جینتا. 4جدول 
F Df1 Df2  P  

2.222  1  18  0.121  
  

ارزش  و F = 2.222 با آزمون پسنمرات  ي) برایانسوار ي(تساو ینآزمون لو نتایج 4 جدول
 يخطا يتساو فرض دهد. بنابراین، مینشان  را 0.05 يسطح آلفا در p = 0.121احتماالت

 شرفتیپ زانیم یبررسعالوه بر این، براي نقض نشده است.  نیزآزمون  پسدر  یانسوار
تست  یگروه شاهد و آزمون ت يبرا 31مزدوج تست یت آزمونگروه،  خود درآموزان  دانش

تست مزدوج در گروه  یتمحاسبۀ  جینتا 5 جدوله شد. محاسب شیه آزماگرو يمزدوج برا
  دهد.  میشاهد را نشان 

 تست مزدوج گروه شاهد یآزمون ت یجنتا. 5جدول 
  تست مزدوج گروه شاهد یت هاي شاخص

 .Mean N Std یرمتغ
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 یآزمون معناشناخت
 واژگان

Pair 
1 

 655. 2.0009 10 11.2667 آزمون شیپ
 684. 1.2223 10 19.8604 آزمون پس

  
به  11.26از  یمعناشناخت آزمون پیشگروه شاهد در  نیانگیم ارزشدهد  مینشان  5 جدول
 جیگروه که از آموزش را نیاست که ا یبدان معن نیا .ستا افتهی شیافزا آزمون پسدر  19.86

 تست یت محاسبه جینتا 6 جدول ن،یمچنهاند.  داشته یدرس شرفتیمدرسه برخوردار بودند، پ
  دهد.  مینشان  را شیآزما گروه در مزدوج
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  یشتست مزدوج گروه آزما یآزمون ت یجنتا. 6جدول 
 

  یشتست مزدوج گروه آزما یت هاي شاخص
 .Mean N Std یرمتغ

Deviation 
Std. Error 

Mean 
 یآزمون معناشناخت

 واژگان
Pair 

1 
 582. 2.0004  10 11.5023 آزمون پیش
 612. 1.0644 10 21.1123 آزمون پس

  
از  یمعناشناخت آزمون پیشدر  شیگروه آزما نیانگیم ارزشبیانگر آن است که  6 جدول
با  سهیدر مقا يآماراز نظر  حهینت نیاست. ا افتهی شیافزا آزمون پسدر  21.11به  11.50

 عملکرد به توجه باود. ش بااهمیتی محسوب میشاخص  19.86=  شاهدگروه  نیانگیارزش م
 يبرا یواژگانمعناشناختی  یآموزشهاي  مداخله گفتتوان  می آزمون پسدر  شیآزما گروه

تست  یآزمون ت جینتا 7 جدول .است بوده مؤثر و موفق شیآزما گروه نارساخوانآموزان  دانش
  دهد.  میرا نشان  شیشاهد و گروه آزما گروه واژگان یمعناشناخت آزمون پسمستقل 

  
  ا ه گروه آزمون پس يتست مستقل برا یآزمون ت یاستنتاج لیتحل جینتا. 7 جدول

  ها  گروه یانگینم يتساو يتست برا یت آزمون  
          اطمینان فاصله تفاوت% 95

Upper  Lower Sig. (two-tailed)  T SED Df.  N  Variable  
  اژگانو معناشناختی آزمون پس  20  18  0.72  4.44  0.02000  -1.7786  2.3786

  
واژگان نشان  معناشناختی آزمون پستست مستقل  یت یآمار استنتاج یجنتا ،7جدول  مطابق

 p یا .sigو  4.44برابر است با  18 ییواژگان با درجه رها یآزمون معناشناخت یداد که ارزش ت
 که است معنی بدان ایناست.  (p ≤ 0.05)آلفا  ةانداز ازتر  کوچککه  0.02000با  است برابر

عملکرد آنان در آزمون  ،آزمایش گروه براي واژگانی معناشناختی آموزشیهاي  مداخلهپس از 
  است.  داشته شاهد گروه با یسهمقا در يواژگان تفاوت معنادار یمعناشناخت

  مطالب جامع تشریح. 5
 ةحوزترین  بنیاديکسب معلومات و دانش،  يها روشترین  عمدهاز  یکیعنوان  بهخواندن 

حاصل از پژوهش حاضر  جینتا). 1392 ،يو محمد ي(عبداست  ییدر مقطع ابتداویژه  به يریادگی
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 ،یفراشناخت و یشناخت يراهبردها قیطر از یواژگان یمعناشناختاست که آموزش آن از  یحاک
هاي  یافتهپژوهش با  نیا جیاست. نتا دهینارساخوان را بهبود بخشآموزان  دانشدرك مطلب 

همسو است.  )2012(و غباري بناب و همکاران  )2014؛ 1391( و همکارانهاي نریمانی  پژوهش
 يها که آموزش برنامه دندیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا )2014(نریمانی و همکاران 

دانش  شیو منجر به افزا گذارد یم ریآموزان نارساخوان تأث بر عملکرد خواندن دانش یفراشناخت
نشان  )2012( همکاران و بناب يغبار پژوهش جینتا. شود یمها  آن یفراشناخت يها و مهارت

در کاهش مشکالت درك توانند  میدارند که  یمثبتهاي  ویژگی یفراشناخت يراهبردهادهد  می
  مؤثر واقع شوند.آموزان  دانشمطلب 

 یاصل امیپ صیتشخ و متن یاصل هدف دنیفهم یدرك مطلب به معنپژوهش حاضر نشان داد 
 یوابسته به دانش کاربردشناخت یواژگان یکه عالوه بر دانش معناشناخت است يندیفرا آن،

مختلف  اقیبه کاربرد مختلف آن در س توجه واژه با قیدق ياست تا بتوان به معنا زین یواژگان
و  یشناخت يراهبردها قیاز طر یواژگان یمعناشناختآموزش  ن،یبرد. همچن یعبارت پ
از ابتدا تا  ،خواندندر  ریدرگ عناصربتواند تمام  نارساخوانآموز  شود دانش میباعث  یفراشناخت

 اش فرایندهاي ذهنیکند که  تیهدا يا گونه را به  خواندنش انیو جر ردیرا تحت نظر بگ ،انتها
 وخاطرآوري  خاطرسپاري، به بهواژگان مرکب و ساده،  یمعن صیمطالب، تشخ دركنسبت به 

 میتعم يبرا يدیمف ابزارها  این گونه آموزش. ابدی شیزااف متفاوت طیشرا درها  کارگیري آن به
 کسب ن،یبنابراهستند.  دنیمثل نوشتن، گفتن و شن گریدهاي  موقعیتبه  زبان يریادگی

 ازاست.  زبان يریادگی گریدهاي  موفقیت در مهارت کسب يخواندن شرط الزم برا مهارت
با ها،  درس هیبقو ارتباط آن با  اندنخو مطالب دركخوانی،  درستبا توجه به نقش  ،گرید طرف

 جادیاتوان زمینۀ  میدرست خواندن براي  ییهادربراهارائۀ و  اندنبرطرف کردن اشکاالت خو
  کرد. فراهم  نارساخوانآموزان  دانش يبرانیز  را گرید دروس يریادگی بهبود و شرفتیپ

فر و  نبیهمسو است.  زین )1389(دوست  فر و رقیب نبیپژوهش هاي  یافتهپژوهش با  نیا جینتا
 نحوي وشناختی  واج دانش که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در )1389(دوست  رقیب

 قبیل از خواندن مشکالت تبیین و خواندن یادگیري در پایه و عمده زبانیمؤلفۀ  دوعنوان  به
 سطحترین  نپایی کهشناختی،  واج سطح در پردازش تا ها زعم آن بهکند.  می عمل نارساخوانی

درستی صورت  به ،است باالتري پردازشی سطح که ،نحوي سطح در پردازش نشود تکمیل ،است
شناختی مشکل  واج اطالعات انتقال براي پردازش پایین سطوح در نقص حقیقت درگیرد.  نمی
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هاي  یافتهتوجه به  باگیرد.  می را باالتر سطوح به اطالعات انتقال جلوي وکند  می ایجاد
 يو پردازش نحو یواژگان یمعناشناختشناختی،  واج نیبپژوهش حاضر نشان داد  ،شده گفته

 ییتوانا بهیابی  دست يواژگان در درك مطالب متون برا یقیحق يمعنا صیواژگان با تشخ
  و تنگاتنگ وجود دارد.  میخواندن ارتباط مستق حیصح

مغز در پردازش زبان  از عملکرد و ساختار غلط یخاص ناشطور  به یمشکالت در نارساخوان
از افراد مبتال به اختالل  یارياست. بس یارتباط یو زبان حرکت یناییب ي،و زبان نوشتار ییآوا

 یکه در نواحدهند  میمغز نشان هاي  سلول یشرفتفقدان پدربارة را  يدر خواندن، شواهد
در  یشکالتاز وجود م یناش یناشود.  میباعث گسترش مشکالت در خواندن  ییو شنوا یناییب

پژوهش رو،  ین). از ا1395(آذرپور، اند  داده یلشبکه در مغز تشک یکاست که هایی  نورون
 یو گروه عملیهاي  فعالیتو  محور تکلیفهاي  فعالیت يبر مبنا یادگیري ،نشان دادحاضر 
 بهشود.  می یادگیريکسب مطالب  يعملکرد بهتر مغز آنان برا سبب نارساخوانآموزان  دانش
 )ییو شنوا ینایی(ب يمغز ياز عملکردها یبرختواند  می محور تکلیفهاي  فعالیت دیگر، تعبار

(گفتار و  یگردهاي  زمینهرا در  آنانمغز  ییرا اصالح کند و کارا نارساخوانآموزان  دانش
  بهبود بخشد.  نیزخواندن) را 

  خالصه . 6
 ننداخو مهارت بر  واژگانی معناشناختیهاي  مشخصهآموزش  تأثیر یـسربر حاضر پژوهش هدف
 آموزش داد نشانآمده  دست به نتایج. بود ابتدایی سومپایۀ  نارساخوانآموزان  دانش

 تأثیر ابتدایی سومپایۀ  نارساخوانآموزان  دانش خواندن عملکرد بر واژگانیمعناشناختی 
مثل  یو فراشناخت یشناخت يراهبردهانظیر  آموزشیهاي  همچنین، مداخله. دارد معناداري

 با کالس دیسف تخته يرو بر یدرخت صورت به واژگان دنیکش وکردن  یخالصه کردن، معن
 بوده مؤثر جلسهده  در آزمایش گروه براي محور تکلیفهاي  فعالیت يمبنا بر، یرنگ يهاکیماژ

 پیشرفت آموزشی، ةدور از پسآزمون  پس در شاهد گروه با مقایسه در آزمایش گروه. است
 نارساخوان کودکان آموزشیهاي  برنامه است الزم بنابراین،. دادند نشان خود ازدرخورتوجهی 

 نیز ویابد  افرایش معنادارصورت  به آنان یادگیري میزان تاریزي گردد  طرح آنان نیاز مطابق
 ارائۀشود.  کالسیهاي  فعالیت در مشارکت و یادگیري به آنان ةانگیز و عالقه افزایش سبب

 کودکان به فراشناختی و شناختی راهبردهاي آموزش طریق از واژگانی یمعناشناخت آموزش
 کمک آنان به بلکهدهد،  می افزایشخوانی  هاي درست ویژگی از را آنان درك تنها نه نارساخوان
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هاي  مهارت در هم صورت، درآن که گیرند،کار  به خود دروس سایر در راها  ویژگی اینکند  می
 خواهند مناسب تحصیلی پیشرفت به هم وکنند  می پیدا واناییت گفتن و نوشتن مثل دیگر
  .رسید

  
                                                             
1. SadoK and Sadok 
2. dyslexia  
3. lexicosemantic features 
4.  dysgraphia 
5. Snowling 
6. Temple 
7. Nicolson and Fawcett 
8. Eden, Olulade, Evans, Krafnick & Alkire 
9. Suason and German 
10. reading acquisition 
11. writing 
12. spelling 
13. Nation and Snowling 
14. Shaywitz and Shaywitz 
15. Wallace 
16. social interactions 
17. J. Dockrell  
18. J. McShane  
19. low frequency 
20. high frequency 
21. Ellis and Young 
22. semantic System 
23. phonological System 
24. cognitive Strategies 
25. meta-cognitive strategies 
26. task-based activities 
27. reading disorders diagnostic test 
28. reliability  
29. test-retest 
30. Levene’s test 
31. paired samples t-test 
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