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  دهكيچ

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير روش تصحيح نارساخواني ديويس بر عملكرد خوانـدن قـرآن   
. روش پـژوهش  است 1396−1395آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي  دانش

انتخـاب  آزمون با گروه كنترل بود. بـراي   پس−آزمون صورت پيش  آزمايشي و روش اجراي آن به
نفـر  سـي  اي بـه حجـم    اي، نمونه اي چندمرحله گيري خوشه نمونه پژوهش، از طريق شيوة نمونه

نفـر)   پـانزده نفر) و كنتـرل (  پانزدهتصادفي به دو گروه آزمايش ( صورت بهسپس شد كه انتخاب 
ساخته عملكرد خوانـدن قـرآن    تقسيم شدند. ابزار پژوهش مقياس هوشي وكسلر و مقياس محقق

 45جلسات آموزشي روش ديويس در هشـت هفتـه (هـر هفتـه دو جلسـه) و در جلسـات       بود. 
هاي پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن نمـرات   اي فقط براي گروه آزمايش اجرا شد. يافته دقيقه
پراش، روش تصحيح نارساخواني ديويس بـر سـرعت خوانـدن     عنوان متغيرهاي هم آزمون به پيش

)001/0=P) 001/0)، صحت خواندن=P( و ) 018/0درك خواندن=Pداري داشـته   ) تأثير معني
توان نتيجه گرفت روش تصحيح نارساخواني ديويس موجب بهبود  است. با توجه به اين نتايج، مي

شـود. بـا    آموزان سال پنجم دبستان شهر اصـفهان مـي   سرعت، صحت و درك خواندن قرآن دانش
  مراكز آموزشي و درماني بهره گرفت.توان از اين روش در  توجه به اين نتايج، مي
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  مقدمه

 ضـرورت و اسـت داده  یرا در خـود جـا یارزشمند یقمسلمانان است که حقا یکتاب آسمان قرآن
 در رو ایـن از فراگیـرد؛ را آن نـورانی حقـایق و بخوانـد آن مـتن روی از بتواند مسلمانی فرد هر دارد

طـور عـام و  قرآن به یادگیریضرورت   به ابتدایی دورۀ اهداف نیز و تربیت و تعلیم نظام کلی اهداف
 و آمـوزش اسـالمی، تربیتـی منابع در. است شده ای یژهطور خاص توجه و آن به یروخوان یادگیری
در مقـام  یشده است. حضـرت علـ  شناخته پدران مسّلم وظایف از یکی کودکان به قرآن تعلیم

او، به  یستۀشا یتفرزند و ترب یبرا یکدر کنار انتخاب نام ن یششمردن حقوق فرزندان بر پدران خو
ـَن والـده ان  یحق الولد عل«: فرماید یکند و م یقرآن اشاره م یمتعل ـَن ِاسـَمُه َو  یحسِّ  یعلمـهَاَدَبـُه  یحسِّ

 خوب کند، انتخاب برایش نیکو نام که است این دارد، خود پدر بر فرزند که حقوقی جمله از: القرآن
 پـدر بـه دیگـر جـای در ایشـان). ١٣٨٠ بـابلی،(بـاقرزاده  »بیاموزد خدا کتاب او به و کند تربیتش
 بـه عـرب کـالم و شـعر فراگیـری خـاطر بـه تشویق جهت را خود فرزند که معروف، شاعر فرزدق،
 در(همـان).  »بـود بهتـر بـرایش دادی، می یاد قرآن او به اگر«: فرمودند بود، آورده حضرت خدمت
 و خدا کتاب تعلیم از تو، تربیت برای قدم اولین در«: فرماید یم حسن امام به خطاب دیگر جای
کیـد علـم آموزش و نوشتن و خواندن بر نیز کریم قرآن در طرفی از. »کردم شروع آن تأویل  شـده تأ
بِّکَ الَّذ«: است مِ رَ أْ بِاسْ رَ لَقَ  یاقْ لَـمِ وَ مـا « یا) ١(علق،  »خَ ونَ ن وَ الْقَ ـطُرُ  آنچـه و قلـم بـه قسـم: يَسْ
  ).١(قلم،  »نگارد می

 پـیش از بیش را کشور رسمی آموزش در مدارس و یژهو به کریم قرآن آموختن اهمیت موارد این
انـد،  داده قـرار ارزیابی مورد را هدف این به نیل میزان گذشته تحقیقات برخی گرچه. کند می روشن

 یی،ابتـدا ۀچـالش آمـوزش قـرآن در دور ینتر مهم. دهند یارائه نم یشواهد چندان مثبت یطور کل به
 یدیکـه سـع  یطـور آمـوزان اسـت؛ بـه دانـش یآموزگاران در رفع اشکاالت روخـوان یبرخ یناتوان
درصـد  ۵نشـان دادنـد کـه تنهـا حـدود  ی) در پژوهشـ١٣٨٨( یپرتو و سرشور خراسـان ی،رضوان
آمـوزان بـه  درصد دانش ۵٢اند و تنها حدود  یافتهقرآن تسلط کامل  یحآموزان در خواندن صح دانش

 یآموزان به اهداف آموزشـ دانش درصد ۴٨ و اند یدهحد نصاب الزم و حد مطلوب هدف برنامه رس
 یـزانم یـد،جد یها روش طریق از دارد ضرورت موضوع، این به توجه با. اند یافتهدرس قرآن دست ن

 میـان، ایـن در. یابـدبهبـود  ییابتـدا ۀبـه اهـداف درس قـرآن در دور یـتو ترب یمنظام تعل یابیدست
 روش آنهـا از یکـی کـه است شده  ینو تدو یبهبود عملکرد خواندن طراح یبرا یمختلف یها روش

  ).٢٠٠٢ یویس،است (د 1دیویس نارساخوانی تصحیح
                                                           

1. Davis 



      ۶٩     … قرآن خواندن عملکرد بر دیویس نارساخوانی تصحیح روش تأثیر بررسی

 خوانـدن هـای یاست که ناتوان یناصالح ا یا یمموضوعات مورد توجه در ترم ینتر مهم از یکی
 یـادگیری یکننـد نـاتوان مـی بیان که افرادی از دسته آن. اند اصالح و جبران قابل که هستند عوارضی
 یـه،پا یهـا متمرکـز بـر رشـد مهـارت یـدباورند کـه مداخلـه با ینو اصالح است، بر ا یمقابل ترم
 یاز کوشش بـرا یشباشد. ب  یلیتحص یتمربوط به موفق یشناخت های ییو توانا یادگیری یها سبک
 ترمیم برای را یادگیری های توانایی کوشد یم یراخ یکردرو یادی،بن یشناخت عصب یها ضعف ییرتغ
 سـالگی ٣٨ در کـه اسـت نارساخوانی شخص دیویس. یرندبه کار گ یادگیری یها ضعف جبران یا

 مرکـز و خوانـدن پـژوهش انجمـن سال، ٢ از پس و کند غلبه خود خواندن ناتوانی جنبه بر توانست
 و تـرمیم و موفقیـت درصـد ٩٧ کسـب ادعـای بـا و کـرد تأسیس کالیفرنیا در را نارساخوانی ترمیم
 مشـکالت بـه مبـتال بزرگساالن و نوجوانان کودکان، درمان به شروع خواندن، های دشواری اصالح
 ادراک اوالً : کنـد می معرفی متفاوت کامالً  دیدگاهی را خود دیدگاه دلیل دو به دیویس. کرد خواندن

کید مورد را  تجـارب بـوده، نارسـاخوان فـردی خـود اینکه دلیل به ثانیاً  است؛ داده قرار استفاده و تأ
 نظیر عواملی از ناشی نارساخوانی، است معتقد او. است داشته حالت این از ای واسطه بی و مستقیم
 در واکـنش از خاصـی شیوه و تفکر حاصل بلکه نیست، مغزی آسیب و داخلی گوش مغز، کژکاری
  ).٢٠٠٢ یویس،است (د یگشتگ گم حس برابر

و  یـابی موقعیـت مشـاوره طریـق از نارسـاخوانی درمان)، ٢٠٠٢( دیویس نظری مدل مبنای بر
شناسـان  اسـت کـه نـزد آموزگـاران و روان یهمان مفهوم یابی یتتسلط بر نماد است. مشاوره موقع

 یـدمهـار آن، از پد ییانـاتو یشمرحله با تمرکز توجه و افزا ینشده است. در ا  عنوان توجه شناخته به
در هنگام کار کردن با نمادها (خواندن، نوشـتن، محاسـبه و...)  یجیو گ یگشتگ آمدن احساس گم

مـدل  یـرها را بـا خم واژه شکل و طرح ابتدا آموز شود. در قسمت تسلط بر نماد، دانش یممانعت م
 یریبـه تصـو یررا با خم یذهن یرو آن تصو سازد یم یذهن یریکند؛ سپس از مفهوم آن واژه تصو یم

 یآموز واژه را با صدا از آنکه واژه و مفهوم آن ساخته شد، دانش  کند. پس یم یلتبد ینیو ع یبعد سه 
 نظـری مدل در همچنین) ٢٠٠۶( دیویس. برد یبه کار م یمتفاوت یها کند و در جمله یبلند تلفظ م

آن حس  یربنایشده است که ز یجاددر کودکان، خود ا یژهو به خواندن مشکالت کند می اظهار خود
 یادراک حس یگزینشده در ذهن جا مجسم یخواندن است که در آن تصور ذهن یندر ح یگشتگ گم

از  یریمنظـور جلـوگ  بـه لـذا کند؛ یم یلتبد یارع تمام یآموز را به نارساخوان شود و دانش یبهنجار م
کـردن، حـرف زدن،  یهنگام کار با نمادها (خواندن، هج ی،ادراک یفو به دنبال آن تحر یگشتگ گم

 مرحلـه، دو این. شود انجام نمادها بر یابی تسلط و یابی یتنوشتن و محاسبه کردن) الزم است موقع
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 ی) معتقد اسـت مشـکل ادراکـ٢٠٠٣( 1و برآون یویس. دیکدیگرندحال مکمل   عین در و متفاوت
  تسلط بر نماد اصالح خواهد شد. یقاز طر ینارساخوان یها نشانه و یابی یتبا مشاوره موقع
کـه  یکودکان یافتمدارس در یبا آموزش سنت یویسروش د یرتأث یسۀدر مقا )٢٠٠١( 2کاالهان
 یسـنت ۀاز کودکان بـا برنامـ یباالتر یشرفتخواندن پ ۀبودند، در برنام یدهد آموزش  یویسبا روش د

و  یافـت یکودکـان رشـد مناسـب یـنا یلیتحصـ یهـا مهـارت یـویس،روش د ۀداشتند. بـا مداخلـ
 3پـژوهش انگلبرچـت یجرفت. نتا یناز ب یزدر ادراک خواندن و نوشتن آنان ن یفو تحر یگشتگ گم

کـودک  یسـتو مشکالت خواندن ب یشناخت در عملکرد روان یویسبرنامه د یر) در مورد تأث٢٠٠۶(
 در آزمـایش گـروه خوانـدن مختلف های یطهمعنادار در ح یبهبود ۀدهند کالس پنجم تا هفتم نشان

 4یتاسـم−و بـورگر یتمطالعـه مارشـال، اسـم یجپس از دوازده هفته بود. نتـا یگیریآزمون و پ پس
را در همه چهـار سـطوح خوانـدن (خوانـدن  یشرفتیکانادا پ یویسد ی) در مرکز نارساخوان٢٠٠٩(

جــو نشــان داد. در پــژوهش  درمــان ٣۶٠از  یشهــا و درک مــتن) در بــ واژه درک هــا، یــههــا، قاف واژه
آمـوزان نارسـاخوان  دانـش یویس،) با استفاده از روش د٢٠٠٩( 5و بادن هورست یوناستادن، تولم

 مطالعـه. دادنـد نشان گواه گروه به نسبت فراوانی پیشرفت کردن  یها و هج در شناخت واژه ییابتدا
کـودک در کـاربرد نقطـه  یـتموفق ۀدهنـد نشـان یـویس) با اسـتفاده از روش د٢٠١٠( 6واه موردی
بـه او در  یـویسد یهـا نشانه بر تسلط همچنین. بود ذهنش کارکرد کنترل برای دیویس یابی یتموقع

پـژوهش  یجداد. نتـا ییرخواندن تغ یندر ح یدنمعکوس کردن حروف کمک کرد و عادتش را از جه
نشان داد  ینارساخوان یها نشانه یحجهت تصح یویسد ی) با استفاده از راهبردها٢٠١٠( 7وال یال

خوانـدن و  یهـا مهـارت بهبـود و دیداری ادراک مشکالت اصالح در دیویس یابی یتمشاوره موقع
 مشکالت دارای آموزان ها به دانش واژه یساز وارونه یحو تصح یدر بازشناس یننوشتن و تسلط نماد

  .کند می کمک خواندن
 نشـده انجام ایران در سبک بدین پژوهشی تاکنون ازآنجاکه و پژوهش پیشینه و مبانی به توجه با
 مـداخالت سایر کنار در تا رسد یبه نظر م یپژوهش حاضر ضرور یرنظ ییها پژوهش انجام است،

 ییآمـوزان مقطـع پـنجم ابتـدا دانش قرآن خواندن عملکرد بر دیویس روش اثربخشی نارساخوانی،

                                                           
1. Braun 

2. Callahan 

3. Engelbrecht 

4. Marshall, Smith & Borger-Smith 

5. Van Staden, Tolmie & Badenhorst 

6. Wah 

7. Lay Wahl 
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 یحروش تصـح یـااسـت کـه آ یـنپـژوهش ا یاساس مسـئله اصـل ینو مشخص شود. بر ا یبررس
  دارد؟ یرتأث ییآموزان مقطع پنجم ابتدا بر عملکرد خواندن قرآن دانش یویسد ینارساخوان

  
  پژوهش کلی هدف

آموزان سال پنجم  بر عملکرد خواندن قرآن دانش یویسد ینارساخوان یحروش تصح یرتأث ی. بررس١
  .٩۶−٩۵ یلیدبستان شهر اصفهان در سال تحص

  
  پژوهش ویژه اهداف

آمـوزان سـال  بر سرعت خواندن قـرآن دانـش یویسد ینارساخوان یحروش تصح یرتأث ی. بررس١−١
 ؛٩۶−٩۵ یلیپنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحص

آموزان سال  بر صحت خواندن قرآن دانش یویسد ینارساخوان یحروش تصح یرتأث ی. بررس٢−١
 ؛٩۶−٩۵ یلیپنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحص

آموزان سال پنجم  بر درک خواندن قرآن دانش یویسد ینارساخوان یحروش تصح یرتأث ی. بررس٣−١
  .٩۶−٩۵ یلیدبستان شهر اصفهان در سال تحص

  
  تحقیق روش

و  یتجرب شبه نوع از کّمی تحقیقات زمره در بررسی این تحقیق، هدف و موضوع ماهیت، به توجه با
  .است کنترل گروه با آزمون پس−آزمون یشصورت پ آن به یروش اجرا
  .١٣٩۶−١٣٩۵ تحصیلی سال در ابتدایی پنجم مقطع آموزان تمام دانش :آماری جامعۀ
 یمو تعل یشناس روان در تحقیق روش حوزه متخصصان: یریگ نمونه یها روش و نمونه حجم

 و کنتـرل گـروه دو در نفـر ٣٠ حداقل نمونه حجم آزمایشی، تحقیقات در کنند یم یشنهادپ یتو ترب
 هـای یافتـه قسمت در آماری توان برآورد طریق از نیز نمونه حجم بودن کافی. شود انتخاب آزمایش
 یـریگ نمونـه شـیوۀ طریـق از نفر ٣٠ حاضر پژوهش در ترتیب بدین. شد خواهد مشخص پژوهش
نفـر) و کنتـرل  ١۵( یشبه دو گروه آزما یصورت تصادف انتخاب و سپس به یا چندمرحله یا خوشه

 یـهناح یـکو پـرورش اصـفهان،  آمـوزش  یـهشش ناح یناساس از ب ینشدند. بر ا یمنفر) تقس ١۵(
و ورود  یهـا شد و براسـاس مـالک یدهچهار مدرسه برگز یه،مدارس آن ناح ینانتخاب و سپس از ب

 از انـد ورود بـه پـژوهش عبـارت یهـا مـالک انتخاب شدند. ییعنوان نمونه نها نفر به ٣٠خروج، 
چهارم آزمون هوش  یرایشباالتر از متوسط براساس و یاپنجم دبستان، هوش متوسط  یۀآموز پا دانش
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سالم، داشتن مشکالت خواندن قرآن بـه گـزارش معلـم و نداشـتن  ییو شنوا یناییوکسلر، حواس ب
به  ٨۵تر از متوسط ( پایین هوش از اند عبارت پژوهش از خروج های مالک یناختالل همراه. همچن

ورود و خروج توسـط  یها مالک. همراه اختالل داشتن و شنوایی و بینایی حواس در مشکل)، یینپا
 .گرفت قرار تحلیل و  یهمورد تجز ییو آموزش کودکان استثنا یشناس روان ۀرشت یدکتر یدانشجو

  
  گیری اندازه ابزارهای

کودکـان وکسـلر  یآزمـون هوشـ یدنظرشدهآزمون فرم تجد ینچهارم: ا یرایشآزمون هوش وکسلر و
کرده اسـت. آزمـون   یهسال ته ١۶−۶کودکان  ی) برا٢٠٠٣) است که وکسلر (١٩٩١سوم ( یرایشو

و چهـار نمـره شـاخص شـامل درک  یهـوش کلـ یریگ چهارم اندازه یرایشهوش کودکان وکسلر و
آزمـون را  یـنکنـد. ا یفعال و سرعت پردازش را فـراهم مـ ۀحافظ ی،استدالل ادراک ی،مطلب کالم

 ریـابیهنجا و انـد انطبـاق داده یرانـیاز کودکـان ا یا نمونه ی) رو١٣٩٠( یعیو رب یصادق ی،عابد
از  یفاعتبار تنصـ یبو ضرا ٩۵/٠تا  ۶۵/٠ ۀدر محدود ییها در بازآزما آزمون اند. اعتبار خرده کرده
هــوش نرمــال  یبررسـ یآزمــون بــرا یـناز ا یــقتحق یــنشــده اسـت. در ا گــزارش  ٨۶/٠تـا  ٧١/٠

  .شد استفاده آموزان دانش
 یپژوهش و بر مبنـا ینرا پژوهشگران ا یاسمق ینساخته عملکرد خواندن قرآن: ا محقق مقیاس

 سـه بـه را خوانـدن مهـارت کـه انـد کـرده یه) ته٢٠١۴ 1خواندن (لرنر و جونز، یاتنظر یدترینجد
و کتـاب  یهنظر ینا یپژوهش بر مبنا ین. در اکند می تقسیم خواندن درک و صحت سرعت، قسمت
 ابتـدایی دوره در قـرآن آمـوزش روش و مبـانیو کتـاب  ابتـدایی پـنجم مقطـع قرآن آموزش یدرس

 :شد تهیه شرح بدین مقیاس  ) ابزار پژوهش در سه خرده١٣٩١ یگران،پور و د (انوشه

  
  ساخته عملکرد خواندن قرآن  های مقیاس محقق : مؤلفه١جدول 

 توضیحات  مؤلفه

  خواندن سرعت
صـورت  که عبارت است از خواندن کلمـات و عبـارات بـهیخوانروانتعریفازخواندنسرعتارزیابیبرای

 یـرعنـوان متغ بـه) یـه(به ثان یاتاساس، مقدار زمان خواندن آ یناستفاده شد. بر ا یروان و با سرعت معمول
  .استبیشتر خواندن سرعت معنیبهپژوهشایندر)یهشد. نمره کمتر (ثانیابیوابسته ارز

  خواندن صحت
 هـا، ینتنـو ید،ها (سکون، تشد نشانه و) حرف ٢٨(حروفخواندنصحیحآیات،نخواندصحتارزیابیدر

 یـاآموز هر کدام از حروف  دانش که  درصورتی. گرفت قرار ارزیابی مورد) نشانه ١١ جمعاً  بلند و کوتاه مصوت
صـحت  یـزانم یـانگرب یـاسمق خـرده این در کمتر نمره. گیرد یم یمنف یازامت یکها را غلط بخواند،  نشانه

 آموز است.دانشیشترخواندن ب

 شد تهیه ای مجموعهعبارات، و کلمات معنایبهمربوطسؤاالتوهاتمرینازخواندندرکارزیابیبرای  خواندن درک
  .بود بیشتر خواندن درک بیانگر آزمون این دربیشترنمره.بودامتیاز٢٠شاملکه)سؤال٢٠(مجموعًا

                                                           
1. Lerner & Johns 



      ٧٣     … قرآن خواندن عملکرد بر دیویس نارساخوانی تصحیح روش تأثیر بررسی

حـوزه تجربـه  یـننظران کـه در ا صاحب یبه آرا CVR،(1( ییمحتوا یینسبت روا یجهت بررس
 یدشـه یسپـرد−فرهنگیـان دانشگاه و اصفهان دانشگاه علمی  یئته یداشتند (پنج نفر که شامل اعضا

از آنها خواسته شد با توجه به مرتبط بودن هـر سـؤال بـا  یبترت ینباهنر اصفهان بودند)، رجوع شد. بد
 ضرورتی. ١« های ینهاز گز یکیصورت  به را سؤال هر وجود ضرورت ها، یهموضوع و مناسب بودن گو

 یـیکنند. نسبت روا یبند درجه »است ضروری. ٣« و »است مفید ولی نیست؛ ضروری. ٢« ،»ندارد
 CVI(2( ییمحتـوا ییو شاخص روا ١و  ٨/٠، ٨/٠برابر با  یبسه مؤلفه به ترت ی) براCVR( ییمحتوا

 روش از نیـز مقیـاس درونـی همسانی ارزیابی برای. است قبولی برآورد شد که مقدار قابل  ٨/٠برابر با 
 و ٨٠/٠، ٨٨/٠ بـا برابـر مقیاس خرده سه برای ضریب این. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب ارزیابی

  .شد برآورد ٨٣/٠ با برابر مقیاس کل آلفای ضریب و بود ٩١/٠
  
  پژوهش اجرای شیوۀ

 سـپس. شـد تقسـیم کنترل و آزمایش گروه دو به و انتخاب پژوهش نمونه ابتدا پژوهش اجرای برای
 مقیـاس سـپس. بـود پـژوهش هـای آزمـودنی نرمـال هوش بیانگر که شد اجرا وکسلر هوش آزمون
 سـپس. شـد اجـرا گـروه دو هـر روی بـر آزمـون یشعنوان پـ ساخته عملکرد خواندن قرآن به محقق

اجـرا شـد. شـرح  ای دقیقه ۴۵ جلسات در و) جلسه دو هفته(هر  هفته هشت در آموزشی جلسات
 ).٢شده است (جدول  جلسات در ادامه ارائه 

  
  : شرح جلسات آموزشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس٢جدول 

 توضیحات  جلسه
  در منزل. یناتآنان و انجام تمر یهمکار یتاهمیانآموزان و بدانشیبرایویسروش دیمعرف  اول

  دوم
  شد.  یینآموز تعدانشبرتردستابتدا:یذهنیرسازیروشن کردن مفهوم و تصو

 یزهـایچ یخود و با چشـمان بسـته بعضـ یلآموز خواسته شد با استفاده از قوه تخ ادراک: از دانش ییتوانا یابیارز 
 ی،ا دهد. البته نمونه ییرتغ یصورت ذهن را به یءآن ش یتکند و سپس موقع یرسازیمورد عالقه را در ذهنش تصو

  تر باشد. شد تا تصور شکل مورد نظر راحتیدهکاغذ کشیابتدا بر رو یره،مثًال شکل دا

  سوم
 بـر توانـد نمـی امـا کند؛ تصور ذهنش در را مختلفاشیایتصاویرتواندمیاوشدگفتهآموزدانشبه:یابیجهتینتمر
 اجـازه و نکنـد فکـر دیگـر بـود، تصـوراتش در آنچه به کرد سعی او. شناورند ما ذهنی تصورات و بماند ثابت خاصی چیز
  قبل بازگرداند. ۀآموز خواسته شد تمرکزش را به نقطدانشازسپس.یفتداتفاق بیپرتهمان حواسیایگشتگگمدهد

را فـرض  یـالیدست باز خ یک یطور ذهن آموز گفته شد دستش را مشت کند و سپس بهدانشبه:یرهاساز یوۀش  چهارم
 انجام شد. یزن ینتمر  ینتر کند و برعکس اباز کردن دست، مشتش را سفتیجابهیکند؛ ول

  پنجم
در آنجاسـت، قـرار یابی یتموقع ۀکه نقط یآموز خواسته شد انگشتش را در مکاندانشاز:یابییتروش مرور موقع

بدنش قـرار دارد.  یانیسرش قرار دهد و تصور کند انگشتش در خط م یآموز دستش را رو  نمونه دانش یدهد؛ برا
  آن را حرکت دهد. یداست که او نبایاهمان نقطهینسپس بر انگشت او ضربه زده، گفته شد ا

                                                           
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 
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 توضیحات  جلسه

  ششم
منظره را نگاه کند. با انگشتمان  یکمانند  یبا چشمان بسته مکان دور یمآموز خواستدانشاز:دقیقسازییزانم

آن نقطه قرار دهد. سپس با چشمانش بـه آن نقطـه نگـاه کـرده،  یتا ذهنش را رو  یمکرد یینرا تع یشخصم ۀنقط
 .شدمرورنیزقبلجلسۀ.کندحفظپایکیتعادل خود را رو 

 یک یخم کرده، تعادلش را رو  یینطرف پا  آموز خواسته شد سرش را بهدانشاز:یقدقیساز یزانمیناتتمرۀادام  هفتم
 ببرد. ینحال به او گفته شد با حرکت دادن تمرکز ذهنش تعادلش را از بعیندرکند؛حفظپا 

  هشتم
 یـکدر  یکـیشـده را پرتـاب یهـا از تـوپ یـکآموز با حفظ تعادل، هردانشابتداکهبودتوپبابازی:یهماهنگ
 یپرتاب شد. بعد از مدت یانیزمان در دو طرف خط م گرفت. سپس دو توپ هم یگرشرا در دست د یگریدست و د

 گرفت. یآموز با حفظ تعادل آنها را مدانشوشدپرتاببدنطرفیکهر دو توپ بهین،تمر

آن و  یکاربردها یادگیری یر،حروف الفبا با خمیساز بر حروف الفبا، مدلیابیتسلط:یاصلیبر نمادهایابیتسلط  نهم
  آموز انجام دهد.مختلف را دانشیهاکردن حروف مورد نظر در متنیداپ

  دهم
 ید،هـا (سـکون، تشـدلغـت سـاده نشـانه  فرهنـگیـکهـا: بـا اسـتفاده ازبر عالئم نشانهیابیقبل و تسلطۀمرور جلس

 مـورد نشـانه نـام کـه کاغذی روی بر را آن و شد ساخته خمیر از استفاده) نشانه ١١ جمعاً  بلند و کوتاه مصوت ها، ینتنو
  آموز انجام شد. مختلف توسط دانش یاتها در آکردن نشانهیداپینشده بود، قرار دادند. همچننوشتهآنرویبرنظر

ها  نشانه بدون یکییکیدهد و آنها را  یصکلمه را تشخیکآموز خواسته شد حروفکردن خواندن: از دانشیهج  یازدهم
 بخواند؛ سپس کلمه را بعد از درمانگر تکرار کند.

  دوازدهم
آموز خواسته شد کل کلمه را برانداز کند. اگر کلمه درست کردن: از دانشیهجیدنقبل، روبۀجلسیناتمرور تمر

دهنده به  کند. بعد آموزش ینخواند، آن را هج یحکلمه را صح یزخوانده نشد، دوباره آن را نگاه کند و اگر بار دوم ن
  کرد.یکرار مو او کلمه را تیستآموز خواهد گفت آن کلمه چدانش

ها و خطـوط  تک واژهآشکار کردن تک یکاغذ را برایهاآموز خواسته شد تکهکردن: از دانشیبرانداز کردن هج  سیزدهم
 متن حرکت دهد.

آمـوز، اسـتفاده از تکـه کاغـذ راسـت بـه چـپ حـذف شـد و دانـشیکلمه از سو یصقبل: بعد از تشخۀمرور جلس  چهاردهم
  داد. یصفحه حرکت م یینطرف پا آشکار کردن خط کامل مورد نظر، هر بار به یکاغذ را برایکآموز فقطدانش

  پانزدهم
از مـتن را  یا آموز خواسـته شـد جملـه شد. از دانشیبود که خوانده میمتنیدنهدف خواندن، درک کردن و فهم

کلمـه را  یشـد. اگـر معنـ یدهچنـد کلمـه از او پرسـ یبـه کلمـات مـتن نگـاه کنـد، معنـ ینکهبخواند. سپس بدون ا
  کرد.یم یداساخته) پ (محقق لغتفرهنگازراآنیادادمیتوضیحرالغتآنمعنیدانست،ینم

  آزمون). و کنترل گرفته شد (پس یشآموزان گروه آزماساخته عملکرد خواندن قرآن از دانشمحققیاسمق  شانزدهم

  
  ها داده یلو تحل  تجزیه روش

اسـتفاده شـد. در  یو اسـتنباط یفیو از دو سطح آمـار توصـ SPSSافزار  نرم از آماری محاسبات در
 هـای یهدر فرضـ یـزن یو در سـطح اسـتنباط یـارو انحـراف مع یـانگیناز محاسبه م یفی،سطح توص
 های فرض پیش بررسی از بعد و بود آزمایش و کنترل گروه دو در نمرات مقایسه بر مبتنی که پژوهش
 ) استفاده شد.MANCOVA( یرهچندمتغ یانسکووار یلاز آزمون تحل یک،پارامتر یها آزمون

  
  پژوهش های یافته

 و صـحت(سـرعت،  خوانـدن عملکرد در کنترل و آزمایش گروه های نمره یارو انحراف مع یانگینم
 .است شده ارائه ٣ جدول در) خواندن درک
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عملکرد خواندن قرآن (سرعت، صحت و درک خواندن)  های هنمر : میانگین و انحراف معیار ٣جدول 

 آزمون پس و آزمون پیش در

 کنترلگروهآزمایشگروه آزمون نوبت متغیر
 معیار انحراف میانگین معیارانحرافمیانگین

 ۵٩/١٠ ٣٣/٧٨١٧/١٠۶٠/٧۴آزمونیشپ خواندن سرعت
 ۵٨/٩ ۴٠/۶٩٩۶/٧۶۶/٧٣آزمونپس

  ٨٠/١٢  ٨٠/١٧ ۵١/٣ ٧٣/١٨آزمونیشپ  خواندن صحت
  ٧٢/٢  ٠٠/١٨ ٣١/٢ ۶۶/١٢آزمونپس

  ۶٨/١  ٨۶/٧ ٢٨/٢ ۶۶/٨آزمونیشپ  خواندن درک
  ١۵/٢  ٧٣/٨ ۶٨/١١ ٨۶/١١آزمونپس

  
 خوانـدن عملکـرد در آزمایش گروه های نمره شود، یمشاهده م ٣جدول  یجطور که در نتا همان

داشـته اسـت.  یاریها و گروه کنترل تفاوت بسـ آزمون پس با) خواندن درک و صحت(سرعت،  قرآن
 یرهـایآزمـون متغ پـس نمـرات متغیـر هر در اینکه به توجه با تغییرات، داری یمعن یمنظور بررس به

 هـای همگـام و کنتـرل) بـر نمـره یـرعنـوان متغ (بـه آزمـون یشمنظور کنترل اثر پـ وابسته بودند و به
حاصـل از آزمـون کلمـوگراف  یجشد. نتـا یبررس یانسآزمون کووار یها آزمون، ابتدا مفروضه پس
 شده است.  ارائه ۴در جدول  یرنوفاسم

  
عملکرد خواندن قرآن  های هفرض نرمال بودن نمر  برای پیش ویلک−آزمون شاپیرو: ۴جدول 

  خواندن) درک و صحت (سرعت،

  یدار  یمعن  یآزاد درجه آماره گروه  ریمتغ

  ٠٧۵/٠  ١۵ ٨٩٣/٠ شیآزما خواندن سرعت
  ۴٩٣/٠  ١۵ ٩۴٨/٠ کنترل

  ٨۶٠/٠  ١۵ ٩٧٠/٠ شیآزما  خواندن صحت
  ۵٩٢/٠  ١۵ ٩۵۴/٠ کنترل

  ۴۵٧/٠  ١۵ ٩۴۶/٠ شیآزما  خواندن درک
  ٠٩٢/٠  ١۵ ٨٩٩/٠ کنترل

  
 انگریـب امر نیا که بود شتریب ٠۵/٠ از رهایمتغ یدار یمعن سطح که بود آن انگریب ۴ جدول جینتا
 فـرض شیپـ یبـرا نیلـو آزمـون جینتـا ۵ جـدول در. رهاستیمتغ نیها در ا داده عیتوز بودن نرمال
 شده است.  ارائه ها انسیوار یهمگن
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  ها فرض همگنی واریانس : آزمون لوین برای پیش۵جدول 

  یمعنادار   مخرج یآزاد درجه صورتیآزاددرجهF  ریمتغ
  ۴١٣/٠  ٢٨ ١ ۶٩٠/٠ خواندن سرعت
  ٩٢٣/٠  ٢٨ ١ ٠١٠/٠ خواندن صحت
  ٨٢٣/٠  ٢٨ ١ ٠۴٨/٠ خواندن درک

  
نشـده اسـت و  یمفروضه تخطـ یناز ا رهایمتغ از کی  چینشان داد در ه زین نیآزمون لو یبررس

 بررسـی بـرای بـاکس آزمـون نتـایج، ۶ جـدول در. اسـت شـده رعایت ها یانسوار یفرض همگن
 شده است. پژوهش ارائه  یرهایمتغ یانسوار های ماتریس همسانی

  
 های واریانس متغیرهای پژوهش : نتایج آزمون باکس برای بررسی همسانی ماتریس۶جدول 

M Box  df1df2 F P 
١۵/۶  ۶ ٣٠/۵۶٩٠/٠ ٨٠  ۴٩٠/٠  

  
 کوواریـانس−یـانسوار یسمـاتر یمشـخص شـد مفروضـه همگنـ MBOXآزمون  یبررس با
 یبـرا یـکپارامتر یهـا اسـتفاده از آزمـون یبترت ین). بد=٩٠/٠F , �٠۵/٠P( است شده رعایت
  ارائـه ٧در جـدول  رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل یکل جینتا پژوهش بالمانع است. یها داده یلتحل

  شده است.
  

ر عملکرد خواندن قرآن دتأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس : نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره ٧جدول 

 ابتداییآموزان مقطع پنجم  دانش

  F P خطاdf یهفرضdf مقدار  آزمون نوع
  ٠٠١/٠  ۶۵/١٩ ٢٣ ٣ ٧١/٠  ییالیپ اثر
  ٠٠١/٠  ۶۵/١٩ ٢٣ ٣ ٢٨/٠ لکزیو یالمبدا
  ٠٠١/٠  ۶۵/١٩ ٢٣ ٣ ۵۶/٢  نگیهاتل اثر
  ٠٠١/٠  ۶۵/١٩ ٢٣ ٣ ۵۶/٢ یرو  شهیر  نیتر  بزرگ

  
و  یششده اسـت، گـروه آزمـا ارائه  ۵که در جدول  یلچهارگانه تحل یها آزمون نتایج به توجه با

 اصـلی فرضـیه ترتیـب بـدین. دارنـد داری یوابسته تفاوت معنـ یرهایاز متغ یکیکنترل حداقل در 
آمـوزان  دانـش قـرآن خوانـدن عملکـرد بر دیویس نارساخوانی تصحیح روش تأثیر بر مبنی پژوهش

 یهـا، از آزمـون آمـار هتفـاوت در مؤلفـ ینبردن به ا یمنظور پ به. شود یم ییدتأ ییمقطع پنجم ابتدا
  آمده است. ٨آن در جدول  یجمانکوا استفاده شد که نتا



      ٧٧     … قرآن خواندن عملکرد بر دیویس نارساخوانی تصحیح روش تأثیر بررسی
ر عملکرد خواندن قرآن دتأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس  : نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیره٨جدول 

 آموزان مقطع پنجم ابتدایی دانش

عنـوان  بـه آزمـون شیپـ یهـا نمـره گـرفتن نظـر در بـا دهد، یم نشان جدول جیطور که نتا همان
)، صـحت �٠٠١/٠P( خوانـدن سـرعت شـامل خواندن عملکرد نیپراش، تفاوت ب هم یرهایمتغ

 بـا. است دار یمعن کنترل و شی) در دو گروه آزما�٠١٨/٠P()، درک خواندن �٠٠١/٠Pخواندن (
 ۶٣ بیـترت بـه خوانـدن درک و صـحت سـرعت، یرهـایمتغ در گفت توان یم اتا، مجذور به توجه

 رهـایمتغ در یآمـار توان ضمناً . است مداخله از یناش راتییتغ نیا درصد ٢٠ و درصد ٣٧ درصد،
 پـژوهش هیفرضـ سـه هـر اسـاس نیا بر. است نمونه حجم تیکفا دهنده نشان که است ٨/٠ یباال
  .شود یم دییتأ

  
  یریگ جهینت و بحث

 قـرآن خوانـدن عملکـرد بـر سیویـد ینارساخوان حیتصح روش ریتأث یبررس هدف با پژوهش نیا
 بر یمبن) ٢٠٠۶( انگلبرچت یها افتهی با پژوهش جیانجام شد. نتا ییآموزان مقطع پنجم ابتدا دانش
 تیاسـم−بـورگر و تیآموزان، پـژوهش مارشـال، اسـم دانش خواندن ییتوانا بر سیوید روش ریتأث
و پـژوهش  سیویـد ینارساخوان حیروش تصح قیعملکرد خواندن از طر یبر ارتقا ی) مبن٢٠٠٩(

 بـر سیویـد روش ریبـر تـأث ی) مبنـ٢٠١٠وال (  ی) و ال٢٠٠٩و بادن هورسـت ( یوناستادن، تولم
  .همسوست میرمستقیطور غ به خواندن عملکرد

 روش کـه گرفت جهینت توان یکه بدان اشاره شد، م ییها پژوهش و پژوهش نیا جیبا توجه به نتا
 حاضـر، پـژوهش در. دهـد کـاهش را خواندن مشکالت یدارا کودکان مشکالت تواند یم سیوید

 در خوانــدن عملکــرد بهبــود نیــیتب در و شــد یبررســ زیــن خوانــدن مختلــف یهــا طــهیح و ابعــاد
 و کلمـات خوانـدن در خوانـدن مشـکالت یدارا کودکـان گفت توان یم خواندن یها اسیمق خرده
 یاساسـ یهـا جنبـه بـر دیتأک با سیوید یها نیدارند. تمر  مشکل ییآوا یرهایمس قیها از طر نشانه

 ییصـورت کـل و شناسـا بـه واژه دنیـها، د ها و نشانه خواندن که شامل حرکت چشم در سطح واژه

آماری توان اتا  SSdfMSF  Pوابستهیرهایمتغ  رییتغ منابع

  آزمون پیش
  ٩٩/٠ ۵٣/٠ ٠٠١/٠ ٢٩/١١۵٩١٢٩/١١۵٩۵۶/٢٨ خواندنسرعت
 ۶٧/٠ ٢٠/٠ ٠١٨/٠ ٢٨/٣٢١٢٨/٣٢٣۶/۶ خواندنصحت
 ٢٧/٠ ٠٧/٠ ١٧٠/٠ ۶۶/٧١۶۶/٧٩٩/١ خواندندرک

 یگروه تیعضو
  ٠/١ ۶٣/٠ ٠٠١/٠ ۵٩/٢٢٣١۵٩/٢٢٣٠٧/۴۴ خواندنسرعت
 ٩۶/٠ ٣٧/٠ ٠٠١/٠ ۵١/۵٨١۵١/۵٨٢٣/١۵ خواندنصحت
 ٨٨/٠ ٢٠/٠ ٠١٨/٠ ۵٣/٢۶٠١۵٣/٢۶٠۴١/۶ خواندندرک
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 را آمـوزان دانش خواندن درک و صحت سرعت، است، کپارچهیصورت  هم به حروف مجزا به دنبال
 سیویـد روش افتیدر یپژوهش در زی) ن٢٠٠۶). انگلبرچت (٢٠٠٢ دیویس،( دهد یم قرار هدف

 حاضـر پژوهش در. است مؤثر خواندن مشکالت یدارا کودکان خواندن درک و صحت سرعت، بر
 یهـا پـژوهش جیآموزان انجام شد و نتا دانش خواندن درک و صحت سرعت، یرو بر جینتا نیا زین

  قرار گرفت.  دیمورد تأک یقبل
  عبـارت  بـه اسـت؛ یداریشـن و یدارید حافظه زمان هم کاربرد خواندن در مهم مسائل از یکی

 بـا سیویـد روش. دارنـد یمشـترک یشـناخت یها هیپا ع،یسر دنینام و یداریها از نظر شن واژه گرید
 م،یرمسـتقیصورت غ به کلمه کیصورت برانداز کردن  به آن بی(حروف الفبا) و ترک ها واج بر دیتأک

 تیاسـم−بـورگر و تیاسـم مارشال،. دهد یم قرار هدف مورد را هیقاف هم یها واژه ییشناسا و توجه
 دیـتأک نکته نیا بر خود یها پژوهش در زین) ٢٠٠٩( هورست بادن و یتولم وناستادن، و) ٢٠٠٩(

 و صـحت سـرعت، در یاریبس سهم یداریشن و یدارید حافظه زمان هم کاربرد معتقدند و اند کرده
 از توانسـتند حاضـر پـژوهش پژوهشگران ،یپژوهش و ینظر یمبان نیا با همسو. دارد خواندن درک
 آمـوزان دانش قرآن خواندن عملکرد س،یوید روش گرید یها کیتکن و کیتکن نیا یریکارگ به قیطر
  .بخشند بهبود اریبس را

آموز در جهت فهم مطالـب  دانش به کمک هدِف  دو س،یوید روش در گفت دیبا گرید نییتب در
صورت خودکـار  درک مطلب به یآنان در جهت استفاده از راهبردها ییدرس و رشد توانا یو محتوا

آموزان در مواجهه  دانش مشکالت بر شتریب او روش در است معتقد) ٢٠٠۶( سیویوجود داشت. د
کبا   یادآوریـاز سـرعت  ییهـا جنبـه و شود یم دیخواندن کلمات، خواندن متن و درک مفهوم آن تأ

 آن یتـداع و واژه بـا ریزمـان کـردن تصـو هـم م،یمسـتق آمـوزش نـات،یتمر ازمندین یدارید عالئم
 به توجه با. شود یآموزان م دانش در خواندن درک بهبود موجب عوامل نیا که است عیصورت سر به
 شیدرک مـتن موجـب افـزا یدرک خواندن، آموزش راهبردهـا  اسیمق  خرده نییتب در پژوهش جینتا

گاه در مقابل گروه کنترل که  شیخواندن در پژوهش حاضر شد که گروه آزما نیاز عملکرد در ح یآ
 بـه موضـوع نیـا یآمـار نظر از که داد نشان یبهبود یدار یطور معن نکرده بود، به افتیدر یآموزش
  .است مرتبط سیوید ینارساخوان حیتصح روش یعنی مستقل ریمتغ اعمال
 یهجـ−کـردن برانـداز ،یخـوان یهج کیتکن سه شامل سیوید روش گفت دیبا گرید نییتب در

 یآمـوزان دارا دانـش فـن، سـه نیـا از استفاده با. است عالئم یریادگی در ریتصو از استفاده و کردن 
حـروف و  یدرسـت  بـه و دهنـد حرکت چپ به راست از را چشمانشان آموزند یمشکالت خواندن م

 انگلبرچـت یهـا پـژوهش در هـا نیتمـر نیـا کـاربرد). ٢٠٠۶ س،یویکنند (د یها را بازشناس واژه
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ــادن و یتــولم وناســتادن،)، ٢٠٠٩( تیاســم−بــورگر و تیاســم مارشــال،)، ٢٠٠۶(  هورســت ب
 پـژوهش جینتـا بـا همسـو کـه شد خواندن عملکرد بهبود موجب زین) ٢٠١٠( وال یال و) ٢٠٠٩(

آموزان سـال  دانش قرآن خواندن عملکرد در سیوید ینارساخوان حیتصح روش ریتأث بر یمبن حاضر
  پنجم دبستان شهر اصفهان است.

 بـه خوانـدن مشـکالت کـه موضوع نیا درک به سیوید روش گرفت جهینت توان یم یطور کل به
 گـر،ید یکالم در. کند یم کمک است، یادراک نقص کی بلکه ست،ین یمغز عهیضا ای بیآس علت

گـاه را خود یحس یها ادراک توانند یم خواندن مشکالت یدارا کودکان  نیـا و دهنـد رییـتغ ناخودآ
 پژوهش نیا یکاربرد هدف. دارد یفراوان ریتأث مناسب یلیتحص یها مهارت رشد در اغلب ییتوانا
 مشـکل بتواننـد یکـاف دانـش بـه اتکـا بـا تا است نیوالد و آموزگاران درمانگران، به راهبرد ۀارائ زین

  در خواندن قرآن را حل کنند.  ژهیو آموزان نارساخوان به دانش خواندن
گاه و مطالعه موضوع، تیاهم و گفته شیپ نکات به توجه با  خواندن در مؤثر عوامل مورد در یآ

به  یآموزان ضرور دانش نیا یمناسب برا یها مداخله و صیتشخ خواندن، عملکرد بهبود یها راه و
 عملکـرد بهبـود شیآمـوزان و افـزا دانش یروان بهداشت سطح شیافزا و درمان یبرا تا رسد ینظر م
 ۀنمونـ در فقـط پـژوهش نیـا ازآنجاکـه. شـود گرفته کار به اثربخش یها روش گروه نیا یلیتحص

انجـام شـد،  ییپنجم ابتدا یۀآموزان پا مشکالت خواندن در قرآن و دانش یآموزان دارا دانش کوچک
  .ردیبگ صورت زین یلیتحص مقاطع گریتر و د بزرگ یها نمونه در یپژوهش نیاست چن یضرور
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 منابع

  
تبـار؛ رضـا  یملکـوت یدحامدس ی؛عباس سرشور خراسان پور، ابوالفضل؛ الهه ستوده؛ غالم انوشه .١
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