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Background: Dyslexia is one of the important factors affecting the lack of
educational progress in elementary school students. Therefore, the purpose
of this study was to evaluate the impact of perceptual-motor training on the
reading performance of students with dyslexia in the girl students of the third
grade of elementary school in Isfahan, Iran.
Methods: This pretest-posttest study was carried out on 30 subjects selected
through the convenience sampling method from the students with dyslexia
who referred to the learning disorder center of Isfahan. The subjects were
randomly assigned into the two groups of intervention and control with 15
participants in each group. The students of the experiment group received
ten two-hour sessions of individual perceptual-motor training, while the
subjects in the control group did not receive any intervention. The research
instruments used for this study included reading screening test, and Wechsler
Intelligence Scale for Children. The reading screening test was completed
both pretest and posttest.
Findings: Findings of the statistical analysis demonstrated that the total
score of reading progress had a significant difference between the students
of control and test groups. Moreover, it was revealed that perceptual-motor
training could significantly affect diverse abilities, such as word separating,
gap filling, text reading, and letter pronunciation (P<0.05). However, no
significant difference was observed between the two groups of intervention
and control in terms of word segmentation and spelling.
Conclusion: According to the results of this study, perceptual-motor
training can be applied as a technique for improving the reading performance
of students with dyslexia.

Citation: Haghighatzadeh R, Ghamarani A, Faramarzi S. Impact of Perceptual-motor Training on the Reading Performance
of Students with Dyslexia. J Health Syst Res. 2020; 15(4): 272-279.

Copyright 2020 Journal of Health System Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC
BY) License (http://creativecommons.org/) which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided appropriate credit to the original
author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

دوره  ،51شماره  ،4زمستان  ،5318صفحات  373تا 371

مجله تحقیقات نظام سالمت

: 10.32592/hsr.2020.15.4.104

مقاله پژوهشي

تأثیر آموزش روش ادراکی -حرکتی بر عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان دختر
شهر اصفهان
راحله
1
2
3

حقیقتزاده5

 ،امیر

قمراني*3

 ،ساالر

فرامرزي3

دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
استادیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
دانشیار ،گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

* نویسنده مسئول :امیر قمرانی ،ایمیلa.ghamarani@edu.ui.ac.ir :

چکیده
دریافت مقاله1317/15/50 :
پذیرش مقاله1317/12/50 :

واژههاي کلیدي:
آموزش ادراکی -حرکتی
بهبود خواندن
نارساخوانی

مقدمه :از آنجایی که نارساخوانی یكی از عوامل مهم در عدم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی
میباشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش ادراکی -حرکتی بر عملكرد خواندن دانشآموزان نارساخوان
دختر سوم ابتدایی شهر اصفهان انجام شد.
روش ها :نمونه مورد نظر شامل  35نفر از دانشآموزان نارساخوان ارجاع داده شده به مرکز اختالالت یادگیری
شهر اصفهان بود که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  10نفری
شامل یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جای گرفتند .گروه آزمایش طی  15جلسه دو ساعته به صورت
انفرادی تحت آموزش ادراکی -حرکتی قرار گرفت؛ در حالی که گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت
ننمود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،آزمون تشخیصی خواندن (فرم اکوال) آزمون هوش  Wechslerبود
که در مراحل پیشآزمون و پسآزمون مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :یافته های آماری به دست آمده نشان دادند که بین نمرات کلی پیشرفت خواندن دانشآموزان گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین مشخص شد که آموزشهای ادراکی -حرکتی
توانستهاند بر توانمندیهایی نظیر جداکردن کلمات ،پرکردن جاهای خالی -خواندن متن و بیانکردن حروف
تأثیر معناداری داشته باشند ( .)P<5/50با این وجود ،بین دو گروه آزمایش و کنترل به لحاظ بخشکردن و
صداکشی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیري :تمرینات ادراکی -حرکتی میتوانند به عنوان روشی برای بهبود عملكرد خواندن دانشآموزان
نارساخوان مورد استفاده قرار بگیرند.

ارجاع :حقیقتزاده راحله ،قمرانی امیر ،فرامرزی ساااالر .تأثیر آموزش روش ادراکی -حرکتی بر عملكرد خواندن دانشآموزان نارساااخوان دختر شااهر
اصفهان .مجله تحقیقات نظام سالمت 1310؛ .272-271 :)4(10

مقدمه
نارساخوانی یكی از رایجترین ناتوانیها در یادگیری است که
تقریباً  4درصد از دانشآموزان را مبتال میکند .نارساخوانی با
نقص در توانایی شناخت واژهها ،خواندن کند و نادرست و فهم
ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص جسمانی قابل مالحظه
مشخص میشود .این کودکان در تفكیک بین حروف از نظر شكل
و اندازه؛ به ویژه حروفی که تنها از نظر جهتیابی فضایی و طول
خطوط با یكدیگر تفاوت دارند ،دچار مشكل میباشند .این
کودکان در بخش کردن و تجزیه کلمات به بخشهای مختلف نیز

مشكل دارند ( .)1بدون تردید ،خواندن مهمترین و پیچیدهترین
فعالیت آموزشی کودکان در سالهای آغازین مدرسه است.
خواندن ،دریافت عقاید ،تجربیات ،احساسات و مفاهیم
میباشد .در حقیقت ،فعالیتی است که به فرد اجازه میدهد تا
دانش وسیعی را در مورد جهان امروز به دست آورد ( .)2بسیاری
از کودکان مبتال به اختالالت یادگیری ،مشكالتی در ادراک بینایی
و شنوایی دارند .آنها ممكن است فاقد توانایی برای نوشتن
کلمات و یا تمایز اشكال هندسی باشند .برخی از آنها فراخنای
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حافظه کمی داشته و یا بیشفعال میباشند که این امر ممكن
است تداعیکننده نابهنجاری نهفته در مغز باشد .همچنین
نارساکنشی در دیگر کانالهای حسی مانند حواس شنوایی و
المسه ممكن است بر اختالالت یادگیری تأثیر داشته باشد .به
عنوان نمونه میتوان گفت که کودکان مبتال به نارساخوانی در
تشخیص سریع تحریكات متوالی المسه مشكل دارند؛ به عنوان
مثال اگر از آنها بخواهیم دستهای خود را زیر پارچه قرار دهند
و یكی از انگشتان خود را لمس کنند ،آنها میتوانند بگویند که
کدامیک از انگشتانشان بوده است؛ اما اگر دو انگشت آنها سریع
و بهطور متوالی لمس شود ،آنها فقط یک انگشت لمس شده
را تشخیص میدهند ( .)3قابل توجهترین شواهد در مورد
نارساخوانی ،شواهد مربوط به نقص در عملكرد شنوایی و زبانی
است .یک پیشینه تحقیقاتی بسیار بزرگ که شامل مطالعات
بالینی و آزمایشگاهی میباشد ،نشان داده است که کودکان
نارساخوان ،مشكالت زبانی و فراگیری دارند .همچنین
بررسیهایی که اخیراً در ارتباط با بیش از  255نفر از کودکان
نارساخوان صورت گرفتهاند ،حاکی از آن هستند که براساس
آزمونهای استاندارد 15 ،درصد از آنها یک نقص زبانی و 19
درصد یک مشكل زبانشناختی گفتاری دارند ( .)4وجود مشكل
در فرایندهای ادارکی -حرکتی میتواند به شكل مشكالت ادراک
بینایی -شنیداری ،ادراک المسهای -حرکتی و مشكالت حرکتی
ظریف و درشت مشخص شود ( .)0مشكل اساسی ناتوانی در
یادگیری ،اختالل در پردازش اطالعات (توجه ،درک ،حافظه و
زبان) است که بر تفكر ،گوش دادن و صحبت کردن کودک تأثیر
میگذارد؛ بنابراین ،یكی از فرایندهای روانشناختی مهم که
ناتوانی در آن منجر به ناتوانی یادگیری تحولی میشود ،ناتوانی
ادراکی است .بیشترین تأکید در زمینه ناتوانیهای یادگیری بر
فعالیتها و فرایندهای ادراکی -حرکتی میباشد ( .)9در این
راستا ،در پژوهشی که توسط  Outoو  )1113( Mackدرباره
روش ادراکی -حرکتی در مورد دانشآموزانی که مشكالت
خواندن داشتند صورت گرفت ،نشان داده شد که این روش بسیار
مؤثر بوده و در مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
 Yangoorاخیراً دریافته است که اختالل در عملكردهای
ادراکی -حرکتی در نهایت منجر به نقص در تولید کالم کودکان
نارساخوان میشود ( .)7کودک مبتال به اختالل یادگیری نهتنها
در جنبه یادگیری؛ بلكه در تمامی جنبههای رشد از جمله حسی-
ادراکی -حرکتی و حتی اجتماعی دچار اختالل و مشكل میباشد.
براساس مطالعات انجامشده ،تمام روشهای قدیمی در درمان
اختالل یادگیری ،تنها به بهبود و پرورش یک جنبه از رشد فرد
میپردازند؛ بنابراین ترکیب روشهای ادراکی -حرکتی که تمام
جنبههای رشد را در کودکان مبتال به اختالل یادگیری هدف قرار
میدهد ،ممكن است روند بهبود مشكالت این کودکان را تسریع
بخشد .با توجه به موارد بیان شده ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
تأثیر روش ادراکی -حرکتی بر عملكرد خواندن دانشآموزان

نارساخوان دختر سوم ابتدایی شهر اصفهان انجام شد.
شایان ذکر است که با بررسی مطالعات پیشین ،هیچگونه
پژوهش مشابهی در این زمینه یافت نشد که این خود دلیل بر
بدیع و جدید بودن موضوع پژوهش میباشد.
نارساخوانی در مقایسه با سایر ناتوانیهای یادگیری ،درصد
باالتری را به خود اختصاص داده است و بیشتر کودکان نارساخوان
در بیان حروف و بخش کردن کلمات دچار مشكل میباشند .در
این راستا ،نتایج مطالعات بیشماری از جمله پژوهشهای Ramus
( )0و  )1( Visserحاکی از آن هستند که نقایص آواشناختی،
یكی از مشكالت اساسی کودکان نارساخوان میباشد.
روشها

شرکتکنندگان و طرح پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل میباشد .در این پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس برای انتخاب آزمودنیها استفاده شد .به
منظور انتخاب نمونه ،از میان دانشآموزانی که از سوی معلمان
مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرکز
مشاوره اختالالت یادگیری آموزش و پرورش این شهر ارجاع داده
شده بودند 35 ،دختر دوره سوم ابتدایی که توسط روانشناس
مرکز مورد آزمون قرار گرفته و تأیید نارساخوانی دریافت نموده
بودند ،انتخاب شدند .در ادامه ،آزمون هوش  Wechslerفرم
کودکان برای دانشآموزان اجرا شد تا طبیعی بودن هوش آنها
بررسی شود .شایان ذکر است که افراد نمونه به طور تصادفی به
دو گروه  10نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند .به این صورت
که پس از انتخاب آزمودنیها و جایگزینی تصادفی آنها ،برای هر
دو گروه پیشآزمون انجام شد .سپس متغیر مستقل برای گروه
آزمایش اجرا شد (تمرینات درکی و حرکتی)؛ اما گروه کنترل
هیچ آموزشی را دریافت نكرد .در پایان ،از هر دو گروه پسآزمون
گرفته شد و با مقایسه نمرات دو گروه ،میزان اثربخشی روش
آموزشی ارزیابی گردید.

ابزار
در این پژوهش از آزمون هوش  Wechslerجهت
اطمینانیافتن از عدم مشكالت هوشی استفاده شد .مقیاس هوش
WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for ( Wechsler
 )Children-Revisedدر سال  1191توسط  Wechslerبه
منظور سنجش هوش کودکان طراحی گردید .این مقیاس در سال
 1174مورد تجدید نظر قرار گرفت و پس از هنجاریابی به مقیاس
تجدید نظر شده  Wechslerکودکان تبدیل شد .به منظور تعیین
پایایی مقیاس ،پایایی دوبارهسنجی آزمونها و هوشبهرها و
ضرایب پایایی تنصیفی آزمونهای این مقیاس مورد بررسی قرار
گرفت .در پایایی دوبارهسنجی ،ضرایب پایایی آزمونها بین 5/44
تا  5/14متغیر بود (میانه ضرایب پایایی معادل  5/73میباشد).
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در پایایی تنصیفی نیز ضرایب پایایی آزمونها بین  5/42تا 5/10
متغیر بود (میانه ضرایب پایایی برابر با  5/91میباشد) .در بررسی
اعتبار همزمان این مقیاس ویسپی ،ضرایب همبستگی
هوشبهرهای کالمی ،عملی و کل دو مقیاس به ترتیب معادل
 5/74 ،5/04و  5/00به دست آمد (.)15

آزمون خواندن
این آزمون برای گردآوری اطالعاتی درباره مهارتهای
مخصوص خواندن طراحی شده است و مهارتهایی را مورد
ارزیابی و سنجش قرار میدهد که به طور مستقیم با آموزش در
کالس درس در ارتباط هستند.
این آزمون براساس فرم ارزیابی اکوال ( )1177تهیه شده و
توسط بدیعیان اعتباریابی گردیده است .پایایی این آزمون برای
دانشآموزان سوم دبستان معادل  5/12برآورده شده است که در
برگیرنده متداول ترین مشكالتی می باشد که در برنامههای
خواندن رو در روی دانش آموزان قرار دارند .این آزمون دارای
هشت خرده آزمون با نامهای بیان کردن حروف صدادار (15
گویه) ،بیان کردن حروف بیصدا ( 15گویه) ،بخش کردن
کلمات ( 15گویه) ،صداکشی کلمات ( 15گویه) ،جدا کردن
کلمات مرکب ( 15گویه) ،خواندن کلمات ( 15گویه) ،خواندن
متن و پر کردن جاهای خالی در متن می باشد .برای
خردهآزمون های یک تا شش هرکدام  15نمره و برای
خردهآزمون های هفت و هشت هرکدام  25نمره در نظر گرفته
شده و در مجموع ،نمره کل (پیشرفت خواندن) معادل 155
برآورد می گردد .برای هر خطا نیز یک نمره کسر میشود؛
بنابراین با توجه به اینكه نقطه برش این آزمون معادل  40است،
هریک از دانش آموزان که نمره آنها  40یا کمتر از آن باشد،
نارساخوان شناخته میشوند.
الزم به ذکر است که در این پژوهش برای سهولت در مقایسه،
نمرات خردهآزمونهای یک و دو (بیان کردن حروف صدادار و
بیصدا) و شش و هفت (خواندن کلمات -خواندن متن) در جدول
آماری با یكدیگر ادغام شدند.

شیوه گردآوري دادهها
این طرح و برنامهریزی ترکیبی شامل  15جلسه درمانی بود
که مدت زمان هر جلسه دو ساعت در نظر گرفته شد .برنامه
درمانی از بسته درمانی مهارتهای ادراکی -حرکتی یارمحمدیان
( )11و میرزاخانی ( )12که تاکنون در مطالعات متعددی از جمله
پژوهش حقیقتزاده ( ،)13کاکاوند ( )14و اسدی دوست ()10
استفاده شده است ،اقتباس گردید .برنامه جلسات درمانی بدین
صورت بود :هدف از جلسات اول تا پنجم ،افزایش مهارت ادراک
دیداری -حرکتی ،افزایش سرعت عمل در جهتیابی ،افزایش
حافظه کوتاهمدت و توانایی ادراک دو جمله متوالی و بیشتر بود.
برنامه اجرا شده برای افزایش مهارت ادراک دیداری -حرکتی و

هماهنگی چشم و دست ،آزمون فراستیگ و تمرینات مربوط به
آن بود که باعث رشد ادراک دیداری میشد .تمرینات تعقیب
چشمی اینگونه بود که دانشآموزان بدون حرکت دادن سر ،شی
را که به سمت چپ ،راست ،باال و پایین حرکت داده میشد،
تعقیب میکردند .تمرینات مربوط به افزایش سرعت عمل در
جهتیابی اینگونه انجام شد که پیكانهای بزرگ در جهات
مختلف روی کاغذ کشیده میشدند و از دانشآموزان خواسته
می شد تا جهت هر پیكان را بگویند .باید خاطرنشان ساخت که
پس از گذشت چند جلسه ،اندازه پیكانها کوچکتر و فاصله آنها
کمتر میشد .برای تمرینات مربوط به افزایش حافظه کوتاهمدت
(مستقیم و معكوس) نیز از آزمون حافظه کوتاهمدت اعداد
 Wechslerاستفاده شد .همچنین برای تمرین توانایی ادراک
شنیداری دو جمله متوالی و بیشتر ،از دانشآموزان خواسته شد
تا دستورات یک جملهای را انجام دهند؛ به مرور زمان تعداد
دستورها بیشتر میشد.
هدف از جلسات ششم تا دهم تقویت حرکات درشت ،تعادل،
شناسایی حروف و افزایش ادراک حسی و فضایی بود .در این
جلسات تمریناتی از قبیل راه رفتن روی لبه جدول ،روی یک پا
ایستادن و انجام بازی «گردو شكستم» ،شنا کردن ،راه رفتن به
صورت عقبعقب و پرتاب کردن و گرفتن توپ انجام شد .شایان
ذکر است که کودکان میبایست روزی  10دقیقه حرکات موزون
را در خانه انجام میدادند .به منظور تقویت قدرت و تمیز دیداری،
از تمرینات شناسایی حروف در کلمه و جمله استفاده شد؛
بهگونهای که چندین کلمه روی یک برگه نوشته میشد و از
دانشآموزان خواسته میشد تا حروف خاصی را در کلمات پیدا
کنند و دور آنها خط بكشند .تمرین لبخوانی نیز که با هدف
افزایش دقت و تمرکز دانشآموزان در نگاه کردن انجام میشود،
اینگونه اجرا شد که مربی به طور کامل مقابل کودک میایستاد
و لبان خود را همانند هنگام بیان کردن یک کلمه تكان میداد؛
اما صدایی از دهانش خارج نمیشد .دانشآموز باید از روی حرکات
لب و دهان متوجه کلمه مورد نظر میشد .از سوی دیگر ،تمرینات
افزایش ادراک حسی شامل بازی با شن بود .به منظور انجام این
تمرینات ،تعدادی وسیله مانند مكعب ،قاشق و توپ در یک ظرف
پر از شن پنهان میگردید و از دانشآموز خواسته میشد تا وسایل
را درون ظرف شن پیدا نماید و بدون اینكه به آن نگاه کند ،تنها
با لمس کردن آنها حدس بزند که چه اشیائی هستند.
یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی و سپس یافتههای
استنباطی پژوهش مطرح میگردد .میانگین و انحراف معیار
نمرات پیشرفت خواندن و ابعاد آن در جدول  1ارائه شده است.
نتایج جدول  1نشان میدهند که میانگین نمرات پیشرفت
در خواندن و ابعاد بیان کردن حروف ،بخش کردن ،صداکشی،
جدا کردن کلمات ،پر کردن جاهای خالی و خواندن متن در گروه
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جدول  :5مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت خواندن و ابعاد آن در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخصهاي آماري
آزمون

متغیرها

گروه آزمایش
انحراف معیار
میانگین
3/14
30
1/02
07/25
1/05
11/03
1/41
14/99
1/24
3/95
5/02
0/95
1/35
3/03
5/11
0/03
5/00
3/59
1/51
9/29
1/71
0/13
1/29
13/25
1/71
7/33
1/33
11/13

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

کل پیشرفت خواندن
بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن

کنترل
انحراف معیار
3/43
2/15
1/01
1/45
2/57
2/51
1/71
1/30
1/91
1/33
1/72
1/21
1/41
1/05

میانگین
45/45
42/25
11/03
15/45
0/25
0/03
4/99
0/45
4/05
0/73
0/09
9/99
0/33
0/49

جدول  :3نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس پیشرفت خواندن و ابعاد آن
متغیرها
پیشرفت خواندن
بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن

نسبت F

درجه آزادي اول

درجه آزادي دوم

سطح معناداري

1/344
2/047
2/413
1/934
5/240
1/207
5/399

1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20

5/209
5/122
5/132
5/212
5/920
5/299
5/005

جدول  :3تحلیل کوواریانس نمرات پیشرفت خواندن دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان در گروههای مورد مطالعه
منبع
پیشآزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور میانگین

F

سطح معناداري

مقدار اتا

توان آماري

3/1307
1149/152
191/943
70100

1
1
27
35

3/1307
1149/152
0/107

5/027
141/431

5/474
5/551

5/511
5/079

5/150
1/555

آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده
است .در این مطالعه به منظور بررسی تفاوت معنادار میانگینها
از روشهای تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد؛ از این
رو ابتدا به بررسی پیشفرضهای کوواریانس پرداخته میشود.

پیشفرض تساوي واریانسها
نتایج آزمون لوین در جدول  2نشاندهنده تساوی
واریانسهای نمرات پیشرفت خواندن و ابعاد آن میباشند .این
نتایج حاکی از آن هستند که تساوی واریانسها برای نمرات
پیشرفت خواندن و ابعاد آن برقرار است .نتایج حاصل از آزمون
 Kolmogorov–Smirnovنیز نشان دادند که نمرات پیشرفت

خواندن و ابعاد آن نرمال میباشند.

یافتههاي استنباطي پژوهش
فرضیه اصلي
روش ادراکی -حرکتی بر پیشرفت خواندن و مؤلفههای
دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان تأثیر دارد.
همانطور که نتایج جدول  3نشان میدهند ،بین گروهها در
نمرات پیشرفت خواندن در مرحله پسآزمون در سطح ()P>5/50
تفاوت معناداری وجود دارد .بر مبنای نتایج ،تفاوت بین نمرات
پیشرفت خواندن دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر
اصفهان در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون معنادار
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بر مبنای نتایج ،تفاوت معناداری در سطح ( )P>5/50میان
متغیر پیشرفت خواندن و ابعاد آن در دانشآموزان دختر کالس
سوم ابتدایی شهر اصفهان وجود دارد.
بر مبنای یافتهها ،مقدار اتا معادل  5/135میباشد؛ بدین معنا
که  13درصد از تفاوت دو گروه را نمرات پیشرفت خواندن و ابعاد
آن در دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان تبیین
میکنند.

میباشد؛ به این معنا که روش ادراکی -حرکتی توانسته است
نمرات پیشرفت خواندن را در دانشآموزان دختر کالس سوم
ابتدایی شهر اصفهان در مرحله پسآزمون افزایش دهد.
نتایج آزمون باکس در جدول  4نشاندهنده تساوی
کوواریانسهای ابعاد پیشرفت خواندن دانشآموزان دختر کالس
سوم ابتدایی شهر اصفهان میباشند .این نتایج حاکی از آن
هستند که تساوی کواریانسها برای نمرات ابعاد پیشرفت خواندن
دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان برقرار است.
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانكوا) (جدول )0
نشاندهنده تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پیشرفت
خواندن و ابعاد آن در دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر
اصفهان میباشند.

فرضیه فرعي
روش ادراکی -حرکتی بر مؤلفههای پیشرفت خواندن در
دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان تأثیر میگذارد.
همانطور که نتایج جدول  9نشان میدهند ،بین گروهها در

جدول  :4نتایج آزمون باکس در مورد همسانی کوواریانس نمرات ابعاد پیشرفت خواندن دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان
Box's M

نسبت F

درجه آزادي اول

درجه آزادي دوم

سطح معناداري

20/722

1/547

21

2003/001

5/451

جدول  :1نتایج اثر پیالیی تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانكوا) در مورد تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در پیشرفت خواندن و ابعاد آن در
دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان
منبع

گروه

تأثیر

ارزش

F

سطح معناداري

مقدار اتا

توان آماري

اثر پیالیی

5/135

37/073

5/551

5/135

1/555

المبدای ویلكز

5/575

37/073

5/551

5/135

1/555

اثر هتلینگ

13/291

37/073

5/551

5/135

1/555

بزرگترین ریشه روی

13/291

37/073

5/551

5/135

1/555

جدول  :2تحلیل کوواریانس نمرات ابعاد پیشرفت خواندن دانشآموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان در گروههای مورد مطالعه
منبع

پیشآزمون

گروه

خطا

بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن
بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن
بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن

مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادي

میانگین

3/079
2/740
1/004
5/353
5/410
9/397
94/200
1/454
5/113
9/143
141/011
05/145
41/320
44/205
35/407
35/931
45/014
37/179

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
22
22
22
22
22

3/079
2/740
1/004
5/353
5/410
9/397
94/200
1/454
5/113
9/143
141/011
05/145
1/071
2/511
1/309
1/312
1/040
1/729
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2/593
1/399
1/143
5/210
5/290
3/901
34/222
5/910
5/145
4/107
79/000
21/549

سطح

مقدار

توان

معناداري

اتا

آماري

5/190
5/200
5/217
5/940
5/915
5/590
5/551
5/412
5/712
5/539
5/551
5/551

5/509
5/500
5/541
5/515
5/512
5/144
5/951
5/531
5/559
5/100
5/777
5/091

5/271
5/251
5/179
5/573
5/571
5/401
1/555
5/129
5/590
5/075
1/555
5/111
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ادامه جدول .2

کل

بیان کردن حروف
بخش کردن
صداکشی
جدا کردن کلمات
پر کردن جاهای خالی
خواندن متن

4150
1551
134
1124
3329
3290

35
35
35
35
35
35

نمرات پیشرفت خواندن در ابعاد بیان کردن حروف ،جدا کردن
کلمات ،پر کردن جاهای خالی و خواندن متن در مرحله
پسآزمون در سطح ( ) P>5/50تفاوت معناداری وجود دارد .بر
مبنای نتایج ،تفاوت بین نمرات پیشرفت خواندن در ابعاد بیان
کردن حروف ،جدا کردن کلمات ،پر کردن جاهای خالی و
خواندن متن در دانش آموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر
اصفهان در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون معنادار
می باشد؛ بدین معنا که روش آموزش ادراکی -حرکتی توانسته
است نمرات پیشرفت خواندن در ابعاد بیان کردن حروف ،جدا
کردن کلمات ،پر کردن جاهای خالی و خواندن متن را در
دانش آموزان دختر کالس سوم ابتدایی شهر اصفهان در مرحله
پس آزمون افزایش دهد .شایان ذکر است که بین گروهها در
نمرات پیشرفت خواندن در ابعاد بخش کردن و صداکشی در
مرحله پس آزمون ،تفاوت معناداری در سطح ( )P>5/50وجود
ندارد.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش ادراکی -حرکتی
بر عملكرد خواندن دانشآموزان نارساخوان دختر سوم ابتدایی
شهر اصفهان انجام شد.
نتایج نشان دادند که انجام تمرینات ادراکی -حرکتی،
تفاوت معناداری ( ) 5/135را بین نمرات کلی پیشرفت خواندن
دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ایجا د نموده و تأثیر
معنا داری بر توانمندی هایی نظیر جدا کردن کلمات ،پر کردن
جاهای خالی ،خواندن متن و بیان کردن حروف دارد؛ بدین
معنا که  13درصد از تفاوت دو گروه در نمرات پس آزمون ناشی
از انجام تمرینات ادراکی -حرکتی توسط دانش آموزان بوده
است .نتایج حاصل از این پ ژوهش با نتایج مطالعات جمعی از
پژوهشگران که در زمینه مشكالت حرکتی کودکان مبتال به
اختالل یادگیری پژوهش کرده اند؛ از جمله ،)19( Woodard
Smits-Engelsman ،)10( Nicolson ،)17( Westendorp
( )11و  ) 25( Zhangهمخوانی دارد .در تمامی مطالعات
مذکور ،پژوهشگران معتقد ه ستند که عملكرد کودکان مبتال
به اختالل یادگیری در مهارتهای ادراکی -حرکتی ،ضعیفتر
از کودکان عادی بوده و تمرینات ویژه ای برای آن ها نیاز است.
با این وجود ،تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل

از نظر بخش کردن و صداکشی مشاهده نگردید؛ بنابراین
میتوان نتی جه گرفت که این روش ترکیبی ،تأثیر چندانی بر
این دو بعد از خواندن ندارد و الزم است از روشها و تمرینات
دیگری برای بهبود عملكرد دانش آموزان در این دو زمینه
استفاده شود .این مهم با نتایج برخی از مطالعات از
جمله  )23( Vuijk ،)22( Robbins ،)21( Brunswickو
سیمین قلم ( ) 24همسویی دارد.
در تبیین عدم تأثیر تمرینات ادراکی -حرکتی بر مهارت
بخش کردن و صداکشی کودکان نارساخوان باید گفت که اکثر
کودکان نارساخوان در خواندن شفاهی دچار اشتباهات
متعددی می شوند که این اشتباهات شامل :حذف ،اضافات و
تحریف کلمات می باشند .چنین کودک انی در تمیز ویژگی ها و
اندازه حروف چاپی؛ به ویژه حروفی که در جهتگیری فضایی
و طول خط متفاوت هستند ،دچار اشكال می شوند .مشكالت
این افراد در برخورد با زبان نوشتاری یا چاپی ممكن است
مربوط به حروف منفرد و جمالت باشد .سرعت خواندن این
کودکان کند بوده و اغلب میزان درک آنها پایین میباشد.
کودک نارساخوان ممكن است از وسط یا آخر یک کلمه نوشته
شده یا چاپی شروع به خواندن کند .گاهی این کودکان حروفی
را که باید بخوانند ،پس و پیش می خوانند که این امر ناشی از
عدم جابجایی کامل تعقیبی چپ به راست چشم می باشد.
ناتوانی در به خاط ر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب
می شود که شخص ،اسم و صدای حروف را به خوبی به خاطر
نیاورد و در تشخیص حروف و صداکشی دچار مشكل شود .این
امر خود منجر به کندخوانی در صداکشی می گردد ()20؛ از
این رو به نظر می رسد که برای تأثیرگذاری بر این دو مهارت
الزم است ا ز تمرینات مكمل نظیر آگاهی واج شناختی ()29
استفاده شود.
در انتها در ارتباط با محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان
گفت که این پژوهش تنها در مورد دانشآموزان دختر انجام شده
و در آن هیچگونه مقایسهای با پسران صورت نگرفته است .در این
راستا ،پیشنهاد میشود دیگر مقاطع تحصیلی نیز مورد بررسی
قرار گیرند.
ناتوانی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب
میشود که شخص ،اسم و صدای حروف را به خوبی به خاطر
نیاورد.
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راحله حقیقتزاده و همکاران

 تشكر و قدردانی به،این پژوهش با پژوهشگران همكاری نمودند
.عمل میآید
تضاد منافع
.این مقاله هیچگونه تضاد منافع ندارد
مالحظات اخالقی
کلیه نتایج آزمونهای دانشآموزان بهصورت محرمانه نگهداری
.شده است

نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دادند که مداخله آموزش
 حرکتی موجب افزایش معنادار میانگین نمرات-ادراکی
پسآزمون خواندن در دانشآموزان نارساخوان سوم ابتدایی شده
 حرکتی-است؛ بنابراین طراحی برنامه آموزشی ترکیبی ادراکی
.به منظور استفاده در مدارس و مراکز درمانی پیشنهاد میگردد
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه شرکتکنندگانی که در راستای انجام
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