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آموزان دختر آموزش متقابل بر بهبود درك مطلب و خواندن دانش تأثير
  نارساخوان

  2كسانا كرماني زادهو ر 1اكبر رضايي

  

  

  

  

  چكيده
آموزان دختـر  هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش متقابل بر بهبود درك مطلب و خواندن دانش

 نفـر  30پـنجم ابتـدايي    آمـوزان دختـر پايـه   انـش بدين منظـور از بـين د  . نارساخوان در پايه پنجم ابتدايي بود
. نفره آزمـايش و كنتـرل جـايگزين شـدند     15صورت تصادفي در دو گروه عنوان نارساخوان انتخاب و به به

در ايـن  . اي، آمـوزش متقابـل را دريافـت كردنـد    دقيقـه  45جلسـه   8كنندگان گـروه آزمـايش در    مشاركت
هوشي ريون كودكان، آزمون تشخيصي خواندن و نارسـاخواني،   ها از آزمونآوري دادهپژوهش براي جمع

نتـايج تحليـل   . آمـوزان اسـتفاده شـد   آزمون پيشرفت سواد خواندن پرلز، پرونده تحصيلي و بهداشـت دانـش  
هاي گروه آزمايش در كوواريانس حاكي از تأثير مثبت آموزش متقابل بر درك مطلب و خواندن آزمودني

بـر ايـن اسـاس    . پراش بـود  تغيير يا هم عنوان متغير هم ها به آزمون از حذف اثر پيشمقايسه با گروه گواه پس 
گيري كرد كه روش آموزش متقابل روشي مفيد و مؤثر است كه كاربرد آن منجر به افـزايش  توان نتيجهمي

   .بخشدها را بهبود ميشود و مهارت خواندن آن آموزان ميميزان درك مطلب دانش

  آموزش متقابل، نارساخواني، درك مطلب، خواندن :هاي كليديواژه
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  قدمهم
هاي  گرفته است، ناتوانيقرار پژوهشگران توجه موردهاي اخير كه در دهه مسائلي جمله از

شود كه داراي به گروه ناهمگني از اختالالت گفته مي يادگيري هاي ناتواني. يادگيري است
زدن، خواندن، نوشتن و  دادن، حرف رد گوشهايي نظير دشواري در فراگيري و كاركمشخصه

ي و روندي تحولي دارند كه پيش از دبستان شروع شناخت عصباختالالت پايه  نيا. محاسبه هستند
ي از اين انواع كي. )2007 ،1گارتلند و استروسنيدر(د نكنشوند و تا بزرگسالي ادامه پيدا ميمي

تعاريف زيادي . تري را به خود اختصاص داده استها، اختالل در خواندن است كه درصد باال ناتواني
، )DSM-IV(راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني  بر اساسبيان شده و   براي اين ناتواني

تر از حد مورد انتظار بر پيشرفت خواندن پايين در آنناتواني خواندن يا نارساخواني حالتي است كه 
ناتواني به ميزان زيادي مانع موفقيت تحصيلي يا اين . حسب سن، آموزش و هوش كودك است

اصطالحاتي كه  ميابي يدرمنگاهي به تاريخچه نارساخواني  با. شودفعاليت روزانه مستلزم خواندن مي
برخي از  .هستند كننده جيگشود، بسيار متنوع و  كار گرفته ميبراي معرفي نارساخواني در يك فرد به

ي، ناتواني، اختالل يا مشكل را بكار ماندگ مانند عقبحات توصيفي پردازان اصطال محققان و نظريه
و  lexicon ،نارساخواني يا كوري كلمهمانند اند و برخي نيز اصطالحات برگرفته از پزشكي برده

Dys  از دو كلمه يوناني تشكيل  2اصطالح ديسلكسيا. اندرا استفاده كرده دهيد بيآسبه معني بد يا
اصطالحاتي است كه در مورد كودكان مبتال به اختالالت  نيتر جياز راح يكي اين اصطال. شده است

اصطالح نارساخواني و اصطالح اختالل در  است كهمهم است اين  آنچه. است رفته كار بهخواندن 
هاي شناخت كلمات و نارساخوان رشد كمي در مهارت كودكان. يكي هستند واقع درخواندن 

كه ناتواني در خواندن دارند، بلندخواني با تحريف، جانشيني در افرادي  .دارند شده نوشتهدرك متن 
بدون صدا، باكندي و خطاهاي استنباطي  با صدا و چهيا حذف اصوات همراه است و خواندن، چه 

                                                                                                                            
1. Gartland & Strosnider    
2. Dyslexia  
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  )2003، 1سادوك و كاپالن(شود مشخص مي
حوزه  نيتر ياديي كسب معلومات و دانش، بنها خواندن بعنوان يكي از عمده ترين روش 

خواندن فعاليتي است كه هدف  ).1392عبدي و محمدي، ( است ييدر مقطع ابتدا ژهيوه ب يريادگي
هدف اصلي  دنيفهم معني به درك مطلب). 2004، 2ريد(نهايي آن درك مطلب موضوع است 

 نائلمتن و تشخيص پيام اصلي آن، فرايندي است كه خواننده آن به درك كلي محتويات 
 مياز مفاهدرك مطلب اساس فراگيري بسياري ). 3،1990ر، رانينگ و برونينگگالو(گردد  مي

با گسترش . ديآمي به شماري مهم خواندن ها از مهارتاست و راهبردهاي درك مطلب يكي 
. ي شناختي در درك مطلب صورت گرفته استها بر جنبهشناسي شناختي، تاكيد بيشتري روان

هاي خواندن، داراي ن دچار مشكل هستند در بسياري از جنبهي كه در خواندافراد معلوم شده است
آموزش متقابل يا دوجانبه يكي از راهبردهاي ). 1988، 4فالول(هستند  نقايصي فراشناختي

هاي مطالعه تحقيقات زيادي را به خود يك شيوه مفيد درك مهارت عنوان و بهفراشناختي 
ي، منطقه تقريبي رشد كه به گوتسكيو تيشناخ هيبر اساس نظراين روش . اختصاص داده است

اشاره دارد شكل گرفته است و داراي  بالقوه تفاوت بين سطح فعلي رشد كودك و سطح رشد
ي كردن براي فعال كردن و نيب شيپكردن، توضيح دادن و  سؤالچهار مرحله در خالصه كردن، 

طوركلي، تحقيقات  به). 1984 ،5پالينسكار و براون(باشد مطلب خواندن مي بر دركنظارت 
، 6كالينز( اندمختلفي نقش دانش فراشناختي در درك خواندن و ارتباط اين دو متغير را تأييد كرده

استفاده از . )2000، 8؛ بروس و رابينسون2001، 7؛ كالينز، ديكسون، سيمونز و كامنيو1994

                                                                                                                            
1. Kaplan & Sadock    
2. Reid    
3. Glover, Ronning & Bruning  
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8. Bruce & Robinson  
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 در مقابل. هاي فراشناختي يكي از خصوصيات عمده خوانندگان موفق و ماهر است مهارت
خوانندگان ضعيف فاقد آگاهي از هدف خواندن و فاقد حساسيت نسبت به نياز به رفتار راهبردي 

و در استفاده از راهبرد  خورند ارزيابي مناسب بودن راهبردهاي انتخابي، شكست مي هستند در
را ندارند كنند و در استفاده از راهبردهاي مناسب، انعطاف الزم خودي عمل نميبه طور خود به
ممكن است افزايش آگاهي فراشناختي و ارائه يك راهبرد منظم . )1981، 1پاريس و ماير(

و با استفاده از ارائه  سازد تا بر موانع موجود از خواندن مناسب غلبه كنندخوانندگان ضعيف را قادر 
  .يابدهاي فراشناختي، درك خوانندگان ضعيف افزايش ميمهارت

هاي داز راهبر هاي يادگيري شان دادند كه كودكان دچار ناتوانيها همچنين ن پژوهش 
 3گلنبرگ-جانسون. )1997، 2الكساندر سوانسون و( كنندطور مؤثر استفاده نمي فراشناختي به

در پژوهشي دريافت فراگيراني با درك مطلب ضعيف كه با استفاده از راهبردهاي ) 2000(
دار عملكردي بهتر نسبت به گروه آموزش طور معني فراشناختي خواندن آموزش ديده بودند، به

در . پردازش شناختي داشتند درك مطلب و گيري از جمله رمزگشايي،نديده در همه موارد اندازه
 و دانش ي برنامه آموزش اثربخشي) 2014(زاده و اژدري  نژاد، شعرباف پژوهشي نريماني، جاللي

 خواندن را مورد يادگيري ناتواني با آموزان شدان خواندن عملكرد بر جاگر فراشناخت مهارت
 آموزان دانش خواندن عملكرد بر جاگر فراشناخت برنامه آنها يافتند كه آموزش. بررسي قرار دادند

 افزايش به منجر آموزشي برنامه اين صورت اين به دارد، مثبتي تأثير خواندن يادگيري ناتواني با
 4جيكوبس و پاريس .شود مي خواندن يادگيري ناتواني با آموزان دانش فراشناختي مهارت و دانش

كردند و  ساله را بررسي 10و  8نيز رابطه بين فراشناخت و درك مطلب خواندن كودكان ) 1987(
 هاي درك مطلبو مهارت) فراشناخت(به اين نتيجه دست يافتند كه بين سطوح آگاهي از خواندن 

هاي داري آگاهيطور معني راهبردهاي فراشناختي، به ضمناً آموزش. داري وجود داردرابطه معني
                                                                                                                            
1. Paris & Myers  
2. Swanson & Alexander  
3. Johnson-Glenberg  
4. Jacobs & Paris  
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طوركلي نتايج اين  به. دهدخواندن كودكان و استفاده از راهبردهاي درك مطلب را افزايش مي
كودكاني كه از تكاليف و راهبردهاي خواندن اطالعات بيشتري دارند، نمرات  دهد تحقيق نشان مي

آورند و همچنين با استفاده از آموزش اين  دست مي بههاي درك مطلب خواندن باالتري در آزمون
 1سن. يابدهاي درك مطلب افزايش ميها در كالس درس هم فراشناخت و هم مهارتآگاهي

و راقبيان، آزمايشي ديگري نيز رابطه بين استفاده از راهبردهاي فراشناختي  ر پژوهشد) 2009(
راهبردهاي پرسش از نويسنده و درك نيز اثربخشي آموزش  )1391(اخوان تفتي و حجازي 

حاكي  مطالعاتنتايج اين . ندبررسي قرار داد درك مطلب خواندن را مورد خواندن سه وجهي بر
پورطاهريان، خسروي و . بودآموزان در افزايش ميزان درك مطلب دانش از تأثير اين راهبردها

ندن را در پيشرفت تحصيلي نيز در پژوهشي نقش راهبردهاي فراشناختي خوا )1393(محمدي فر 
توان گفت كه شواهد هاي نظري و تجربي ميبندي پاياني از يافته در جمع. آموزان نشان دادند دانش

هاي آموزشي راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بهبود يادگيري دهد كه برنامهزيادي نشان مي
  . آموزان مؤثرنددانش
مطلب  بر دركة تأثير راهبردهاي فراشناختي نيزم درهاي زيادي پژوهش اينكه وجود با
اند آموزان عادي اجرا شدهها بر روي دانشپژوهش نيا شتريبآموزان انجام گرفته است اما  دانش

توان يافت كه تأثير روش آموزش دوجانبه را بر درك مطلب ولي كمتر پژوهشي را مي
هدف اصلي پژوهش حاضر مين دليل، به ه .آموزان داراي اختالل خواندن بررسي كرده باشد دانش

دستيابي به پاسخ اين سؤال است كه آيا آموزش متقابل بر بهبود درك مطلب و خواندن 
طور واضح اين  آموزان دختر داراي اختالالت خواندن در پايه پنجم تأثير دارد يا نه؟ به دانش

  :هاي زير انجام گرفت پژوهش براي آزمون فرضيه
 مطلب درك بهبود بر) متقابل آموزش روش به( فراشناختي ردهايراهب آموزش: اول فرضيه

  .است نارساخوان مؤثر دختر آموزان دانش

                                                                                                                            
1. Sen  
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 خواندن بهبود بر) متقابل آموزش روش به( فراشناختي راهبردهاي آموزش: دوم فرضيه
  .است نارساخوان مؤثر دختر آموزان دانش

  روش
آزمون با گروه آزمون و پسطرح پيشپژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي است كه در آن از 

  .                     كنترل استفاده شده است
آموزان دانش آماري پژوهش حاضر را كليه جامعه :گيري، نمونه و روش نمونهجامعه

- 92تحصيلي  دو شهر تبريز در سال هاي دولتي ناحيهنارساخوان دختر پايه پنجم ابتدايي دبستان
آموزان نارساخوان در  در اين پژوهش، ابتدا با مراجعه به مدارس دانش. ادندد تشكيل مي 1391

بهر  بودن هوش ها داراهاي انتخاب اين آزمودنيمالك. سطح ناحيه دو شهر تبريز شناسايي شدند
ضعيف بودن در مهارت  ،)2011كرمي، ( رونده ريون كودكان هاي پيشمتوسط در آزمون ماتريس

آموزان و اطمينان از سالمت جسماني آنان و ن، بررسي پرونده بهداشت دانشنظر معلما خواندن از
تر از ميانگين در آزمون خواندن و نارساخواني انحراف استاندارد پايين 5/1كسب نمره حداقل 

صورت  آموزان نارساخوان به پس از مرحله شناسايي، دانش. بود) 2009نوري و مرادي، كرمي(
نفر به  15نفر به گروه آزمايش و  15(آزمايش و كنترل تخصيص يافتند  كامالً تصادفي به گروه

آوري اطالعات از آزمون تشخيصي خواندن و نارساخواني، آزمون براي جمع). گروه كنترل
هوشي ريون كودكان، آزمون پيشرفت سواد خواندن پرلز، پرونده تحصيلي و بهداشت 

  :آموزان استفاده شد دانش
ي و سنجش ميزان ابيمنظور ارز به آزمون نيا: ن و نارساخوانيآزمون تشخيصي خواند

كودكان با مشكالت  صيو تشخآموزان عادي دختر و پسر در دوره دبستان توانايي خواندن دانش
خرده  10 و شاملهنجاريابي شده ) 2009(نوري و مرادي  خواندن و نارساخواني توسط كرمي

) 4(آزمون قافيه، ) 3(آزمون زنجيره كلمات،  )2(آزمون خواندن كلمات، ) 1. (آزمون است
آزمون حذف آواها، ) 7(آزمون درك كلمات، ) 6(آزمون درك متن، ) 5(آزمون ناميدن تصاوير، 
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هاي آزمون نشانه) 10(و  هاي حرف نشانه آزمون) 9(آزمون خواندن ناكلمات و شبه كلمات، ) 8(
 نارساخوان تنها از خرده تشخيص افراد الزم به يادآوري است كه در اين تحقيق براي. مقوله
هاي خواندن كلمات، زنجيره كلمات، درك متن، درك كلمات، خواندن ناكلمات و شبه آزمون

آزمون خواندن آزمون و پسعنوان پيشخرده آزمون خواندن كلمات به كلمات و همچنين از
اي و در سه كلمه 40 اين آزمون شامل سه فهرست: خواندن كلمات آزمون) الف. (استفاده شد

و ) مانند ميز، اتوبوس(، كلماتي با بسامد متوسط )مانند سرب، روباه( سطح كلمات با بسامد كوتاه
اي بدون كلمه 109شامل يك متن : كلمات آزمون زنجيره) ب. (بود) مانند آب، ژاله(كلماتي 

آزمون ) پ). (دستمانند آمريكاگاو(فاصله است كه آزمودني اين كلمات را از هم جدا كرد 
هاي دوم و سوم و دو  متن مشترك براي پايه(اين آزمون شامل دو آزمون فرعي است : درك متن

اي براي هر  گزينه 4سؤال  8كلمه و  40و  320ها تعداد كلمات متن). متن اختصاصي براي هر پايه
آزمون ) ت. ()كرد؟سنجاقك در كجا زندگي مي: نمونه سؤال متن(متن در نظر گرفته شده است 

آموز از بين چهار گزينه اي است كه دانش سؤال چهارگزينه 30اين آزمون شامل : درك كلمات
. قرض، ج. قيمت، ب. براي مثال، بها يعني؟ الف(عنوان پاسخ درست بايد انتخاب نمايد  يكي را به

مانند سورا، (كلمه 40اين آزمون شامل : آزمون خواندن ناكلمات و شبه كلمات) ث). (سود. وام، د
ها بر مبناي خواندن صحيح كلمات و جمالت و  روايي محتوايي اين آزمون. است) داليبال، شاركه

ها توسط فراگيران تنظيم شده و روايي آن توسط اساتيد و كارشناسان مورد نهايت درك آن در
رساخواني را پايايي آزمون خواندن و نا ضريب )2012(حيدري، اميري و مولوي . تائيد قرار گرفت

در پژوهش حاضر . اند گزارش كرده 82/0استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي كل آزمون  با
  . به دست آمد 82/0ضريب آلفاي كل آزمون 
اجراي . و در انگلستان ساخته شد 1938اين آزمون توسط ريون در سال : آزمون هوشي ريون

اطمينان يافتن از طبيعي بودن ميزان  منظور رونده ريون رنگي كودكان به هاي پيشآزمون ماتريس
اين آزمون داراي سه فرم است كه در اين پژوهش از فرم ويژه كودكان كه . ها استهوش آزمودني
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هاي هنجاري يافته. رود، استفاده شده است كارمي ساله به 15تا  5براي سنجش هوش كودكان 
 رونده شيپهاي  آزمون ماتريس از است كه نحاكي از اي) هاي استانداردهاي درصدي و نمرهرتبه(

آموزان ابتدايي ايراني  عنوان يك ابزار هوش عمومي در بين دانشتوان بهرنگي كودكان مي ريون
ميزان پايايي اين آزمون با  ).2011كرمي، (بهر استفاده كرد  براي مقاصد پژوهشي و تخمين هوش

  . گزارش شده است 93/0تا  80/0و  91/0تا  81/0نيمه كردن به ترتيب  آزمائي و دو روش باز
 شده استانداردسنجش عملكرد درك متن، آزمون  ابزار: آزمون پيشرفت سواد خواندن پرلز

ي پيشرفت سواد الملل نيبتوسط انجمن  2001اين آزمون در سال . استپرلز پيشرفت سواد خواندن 
و در  سال 11تا  9آموزان دانش) اندندرك مطلب خو(با هدف ارزيابي سواد خواندن ) پرلز(خواندن 

. است) ادبي و اطالعاتي(اين آزمون شامل دو دفترچه  سؤاالت. دو بخش ادبي و اطالعاتي آغاز شد
به ذكر است كه در اين تحقيق فقط از دفترچه شماره يك كه شامل يك متن ادبي كوتاه با  الزم

پاسخ كوتاه و پاسخ  سؤال 7اي و رگزينهسؤال چها 8( سؤال 15كه حاوي  )هاي وارونهموش(عنوان 
- ي پرسشي يك نمره دارد و نمرها نهيچهارگزهاي پاسخ صحيح به پرسش. است، استفاده شد) ساز

 17ساز با توجه به سطح دشواري داراي يك، دو و سه نمره است و مجموع كل نمرات هاي پاسخ
و متخصصان تعليم و تربيت،  پرورشو آموزشروايي آزمون توسط چند تن از كارشناسان . باشدمي

توسط مديريت پروژه پرلز و مركز مطالعه  شده گزارشضريب آلفاي . مورد تائيد قرار گرفته است
گزارش شده است و ميزان ضريب پايايي  70/0ي پرلز براي آزمون تحقيق با ميانگين باالتر از الملل نيب

  .آمد به دست 92/0ابر با يي برباز آزماآن در اين تحقيق با استفاده از روش 
منظور از اين بررسي اين بود تا : آموزانپرونده بهداشتي و طرح سنجش همگاني دانش

  .نظر حواس بينايي و شنوايي معلوليتي ندارند آموزان ازاطمينان حاصل شود دانش
آموزان به اين خاطر بود كه بررسي پرونده تحصيلي دانش: آموزپرونده تحصيلي دانش

  .مطلب مشكل داشتند شناسايي شوند موزاني را كه هميشه در خواندن و دركآدانش
بر ) 1984(در اين پژوهش، آموزش متقابل با روش آموزشي پالينسكار و براون  :اجرا روش

با  )نفره 3گروه  5در (صورت گروهي اي و بهدقيقه 45جلسه  8روي گروه آزمايشي و به مدت 
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ديده اجرا شد و گروه كنترل نيز به شيوه  دو نفر از معلمان آموزش راهنمايي پژوهشگران و با كمك
آزمايش (هفته بعد از اعمال اين روش، از هر دو گروه  5سنتي به فعاليت خود ادامه دادند، به فاصله 

چارچوب روش آموزش متقابل . انجام گرفت) درك مطلب و خواندن( يهايآزمونپس) و كنترل
بيان (به ترتيب شامل توضيح و الگوسازي راهبرد توسط آموزشگر  براي آموزش چهار راهبرد

آموزان همراه با تمرين استفاده از راهبردها توسط دانش) فرايندهاي تفكر حين استفاده از راهبرد
  . باشدآموز ميبازخورد اصالحي آموزشگر و استفاده مستقل از اين راهبردها توسط خود دانش

در اين جلسه پس : جلسه اول .تقابل به شرح زير انجام گرفتجلسات آموزشي روش آموزش م
هاي مدرسه و موقعيت از معارفه به اهميت خواندن و درك مطلب، نقش آن در يادگيري دروس

خارج از مدرسه و سپس تعريفي از آموزش متقابل، اهداف و فوايد تشكيل جلسات آموزش متقابل 
در ابتداي اين جلسه : جلسه دوم. طول انجاميد دقيقه به 45اين جلسه . آموزان شرح داده شدبه دانش

آموزان ارائه شد، سپس  صورت مختصر در مورد چهار راهبرد آموزش متقابل توضيحاتي به دانشبه
 اين  آموزش اين راهبرد به. آموزان آموزش داده شدبيني به دانشاولين راهبرد يعني راهبرد پيش

شود، سپس با خواندن بيني ميندن جمله اول متن، جمله بعدي پيشترتيب بود كه ابتدا بعد از خوا 
جلسه . طول انجاميد دقيقه به 45اين جلسه نيز . گرددبيني مشخص ميوسقم پيش  جمله دوم صحت

آموزش اين راهبرد بعد  در. ايجاد سؤال را به آنان آموزش داده شد در اين جلسه نيز راهبرد: سوم
شود و در پايان سؤاالت كلي از بين اين سؤاالت سؤاالت آن بند مطرح مياز خواندن هر بند، تمام 

 45در اين جلسه : جلسه چهارم. ساعت بود زمان اجراي اين جلسه يك مدت. آيدپديد مي
 دقيقه به 45در اين جلسه كه : جلسه پنجم. صورت مختصر مرور شد اي، دو راهبرد مذكور به دقيقه

. آموزان آموزش داده شد دانش به) پاسخ دادن به سؤال(دادن طول انجاميد، راهبرد توضيح 
نكات  آموزان گفت كه آيا بهترتيب صورت كه ابتدا معلم متني را خواند و بعد به دانش اين به

فهم   صورت قابلها را بهمبهمي برخورد كرده است يا نه و اگر برخورد كرده چگونه آن
در اين جلسه : جلسه هفتم. شده مرور شد سه راهبرد گفتهدر اين جلسه نيز : جلسه ششم. آورد درمي
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 در. دقيقه آموزش داده شد 45آموزان در طي راهبرد آخر يعني، راهبرد خالصه كردن را به دانش
، حذف عبارات زائد و اضافي، 1حذف اطالعات جزئي :آموزش اين راهبرد از چهار قاعده

اصطالحات و جايگزين كردن عبارات عنواني براي فهرستي از  2جايگزين كردن عبارات عنواني
در اين : جلسه هشتم. و رويدادها، براي خالصه كردن هر بند استفاده شد 3هابراي فهرستي از كنش

   .شده مرور گرديد جلسه نيز چهار راهبرد آموزش داده
اساس و انحراف معيار استفاده شد و بر جدول فراواني، ميانگين( آمار توصيفي ازدر اين تحقيق 

آمار استنباطي براي فرضيه يك از تحليل كوواريانس و براي فرضيه دو نيز از تحليل كوواريانس و 
  .گرديد استفاده  SPSSافزار نرمها از همچنين براي تحليل داده

  نتايج
مطالعه، آزمايشي و كنترل از  هاي موردآمده از گروه دست هاي بهبراي بررسي و توصيف داده

هاي آزمايش  هاي توصيفي گروه شاخص 1جدول . دگي و مركزي استفاده شدهاي پراكن شاخص
  .دهد آزمون نشان مي آزمون و پس پيش و كنترل را در

  

هاي كنترل خواندن گروه آزمون درك مطلب و آزمون و پسهاي توصيفي نمرات پيششاخص. 1 جدول
 و آزمايش

SD M  متغير گروه
61861/2  0000/7 آزمون  پيش كنترل   

ك مطلبدر  83095/1  2667/5  آزمايش 
79455/2  6667/7 آزمون  پس كنترل   

86956/1 درك مطلب  9333/9  آزمايش 
73849/9  13/107 آزمون  پيش كنترل   

                                                                                                                            
1. Trivial                                                                                                                                    
2. Superordinate                                                                                                                         
3. Actions                                                                                                                                   
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04241/2  20/111  خواندن آزمايش 
11566/9  67/106 آزمون  پس كنترل   

83874/1 خواندن  33/115  آزمايش 
 

اند تا متناسب بررسي قرار گرفته طور جداگانه مورد هشي بههاي پژودر ادامه هر يك از فرضيه
  .ها به عمل آيدهاي الزم در خصوص آنهاي آماري، استنباطآمده از روش دست با نتايج به
- بر بهبود درك مطلب دانش) به روش آموزش متقابل(آموزش راهبردهاي فراشناختي : فرضيه اول

  .آموزان دختر نارساخوان مؤثر است
آزمون استفاده شده پس -آزمونآزمايشي با پيش جاكه براي بررسي اين فرضيه از طرح نيمهآناز 

آمده از اين طرح از روش تحليل كوواريانس استفاده شد تا بنابراين براي تحليل نتايج بر. است
. عنوان يك متغير تصادفي كمكي كنترل شود آزمون بهواسطه كاربرد اين روش اثرات پيش به

و برابري ) 2جدول (ي همگني رگرسيون آماري ها مذكور، ابتدا مفروضه سي فرضيهجهت برر
 .ها مورد بررسي قرار گرفتواريانس خطاي گروه

  ها براي درك مطلبآزمون مفروضه همگني شيب .2جدول 
 SS df MS F P Eta منابع تغيير
 541/0 001/0 485/16 822/63 1 822/63 گروه

 628/0 037/0 954/2 435/11 8 480/91 آزمون پيش

 207/0 721/0 608/0 352/2 6 114/14 آزمون پيش * گروه

    871/31 14 200/54 خطا
     30 000/2520 كل

دار نيست به اين نظر آماري معني آزمون ازدهد كه تعامل بين گروه و پيشنشان مي 2جدول 
بنابراين مفروضه همگني شيب  يست؛دار نمعني 005/0در سطح ) 608/0(شده   محاسبه  Fمعني كه

نتايج آزمون لون نيز نشان داد كه خطاي . شودهاي آزمايش و كنترل پذيرفته ميرگرسيون گروه
 05/0در سطح ) 157/2(شده  محاسبه Fهاي موردمطالعه برابر است چراكه مقدار واريانس گروه
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توان تحليل اصلي كوواريانس را ها ميدار نيست؛ بنابراين با توجه به رعايت اين مفروضه معني
  .انجام داد

  تحليل كوواريانس تأثير آموزش متقابل بر بهبود درك مطلب .3جدول 
 SS df MS F P  Eta منابع تغيير

 401/0 0001/0 090/18 496/63 1 496/63 درك مطلب آزمون پيش

 445/0 0001/0 613/21 863/75 1 863/75 گروه

 - - - 510/3 27 770/94 خطا
  

ها با كنترل اثر آزمون گروهشود كه تفاوت پسمالحظه مي 3 طور كه در جدول همان
توان نتيجه گرفت كه عامل بنابراين مي. )P،613 /21=F=05/0( دار استآزمون معني پيش

آموزان مؤثر بوده است و شدت اين تأثير بر بهبود درك مطلب دانش) آموزش متقابل(آزمايش 
  .باشد درصد مي 5/44ان داده شده است، كه با مجذور اتا نش

- بر بهبود خواندن دانش) به روش آموزش متقابل(آموزش راهبردهاي فراشناختي : فرضيه دوم

  .آموزان دختر نارساخوان مؤثر است
مطالعه  هاي موردي برابري واريانس خطاي گروهها مذكور، ابتدا مفروضه جهت بررسي فرضيه

نتايج آزمون لون نيز نشان داد كه . بررسي قرار گرفت مورد) 4ول جد(و همگني رگرسيون آماري 
در سطح ) 789/2(شده  محاسبه  Fچراكه مقدار. مطالعه برابر است هاي مورد خطاي واريانس گروه

  .دار نيستمعني 05/0
دار نظر آماري معني آزمون ازدهد كه تعامل بين گروه و پيشنشان مي 4مندرجات جدول 

توان نتيجه دار نيست پس ميمعني 05/0در سطح ) 813/1(شده  محاسبه Fمعني كه  به اين. نيست
تخطي  بنابراين با توجه به عدم. هاي آزمايش و كنترل همگن استگرفت كه شيب رگرسيون گروه

  .توان تحليل اصلي كوواريانس را انجام دادها مياز اين مفروضه
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 خواندنها براي آزمون مفروضه همگني شيب. 4جدول 

 SS df MS F P  Eta منابع تغيير
 795/0 0001/0 299/50 570/91 1 570/91 گروه

 980/0 0001/0 577/63 743/115 10 429/1157 آزمون پيش

 411/0 180/0 813/1 300/3 5 499/16آزمون پيش * گروه

    821/1 13 667/23 خطا

     30 000/371404 كل
  

  ر آموزش متقابل بر بهبود خواندنتحليل كوواريانس تأثي. 5جدول 
 SS df MS F P Eta منابع تغيير

 929/0 05/0 829/353 833/1124 1 833/1124 خواندن آزمون پيش

 668/0 05/0 208/54 328/172 1 328/172 گروه

  - - 179/3 27 834/85 خطا

موزش به روش آ(شود كه آموزش راهبردهاي فراشناختي مالحظه مي 5با توجه به جدول 
دار بوده معني 05/0شده در سطح  محاسبهF موجب بهبود گروه آزمايش شده است چراكه ) متقابل

توان نتيجه باشد؛ بنابراين ميدرصد مي 668/0است و شدت اين ارتباط بر اساس مجذور اتا برابر 
  .آموزان مؤثر بوده استبر بهبود خواندن دانش) آموزش متقابل(گرفت كه عامل آزمايش 

  گيري حث و نتيجهب
نتايج حاصل از پژوهش حاضر حاكي از اين است كه آموزش متقابل درك مطلب و نحوه 

- هاي پژوهشنتايج اين پژوهش با يافته. را بهبود بخشيده است نارساخوانآموزان دختر خواندن دانش

، پاريس، )2012(زاده، بخشي و پيرزادي  ، غباري بناب، افروز، حسن)2014(و همكاران  هاي نريماني
و ) 1987(، جيكوبس و پاريس )2009(سن  ، )1988(، كراس و پاريس )1984( 1ليپسون و كراس
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در  )2014(نريماني و همكاران . است همسو )2008( 1نكوكها ، آلن و)1984(پالينسكار و براون 
 آموزان دانش خواندن عملكرد بر فراشناختي هاي برنامه پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه آموزش

نتايج . شود آنها مي فراشناختي هاي مهارت و دانش افزايش به گذارد و منجر مي تأثير نارساخوان
هاي مثبتي دارند نشان داد كه راهبردهاي فراشناختي ويژگي) 2012(پژوهش غباري بناب و همكاران 

  .واقع شوند مؤثرآموزان توانند در كاهش مشكالت درك مطلب دانشكه مي
آگاهي  شيافزا توان گفت كه آموزش راهبردهاي فراشناختي موجبها مين اين يافتهدر تبيي
درك مطلب بدون  كه يطور بهشود، هاي شناختي فرد ميحين خواندن و ساير كنش در از عملكرد

همچنين، ). 2011، پناه اسالمزاده، فيضي و مهدي(ها مشكل است واژه عيو سربازشناسي صحيح 
هاي درگير در يك عمل شناختي از كنش تمامشود كه فرد بتواند دها باعث ميآموزش اين راهبر

وري ي هدايت كند كه بهرها گونه بهاش را  يادگيري انيو جرابتدا تا انتها را تحت نظر بگيرد 
ها ابزارهاي گونه آموزشاين. اش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزايش يابدفرآيندهاي ذهني

ها نقش مهمي را اين يافته. هاي مكاني و زماني ديگر هستندعميم يادگيري به موقعيتمفيدي براي ت
  .دهندحمايت قرار مي را مورد هاي يادگيري به فراشناخت قائل هستندكه نظريه

 بر شناختي هايفعاليت بر نظارت و هدايت طراحي، در مهمي كه فراشناخت نقش با توجه به
 .ان نارساخوان از اهميت خاصي برخوردار استآموز دانشبه دارد، آموزش فراشناخت  عهده

) كردندادن و سؤالكردن، توضيحبينيكردن، پيشاز قبيل خالصه(هاي خواندن آموزش تكنيك
كنترل  ها منجر به افزايش آگاهي از دانش وهمراه با توضيحاتي در مورد چگونگي و چرايي از آن

-در موقعيت آزمايشي دانش فراشناختي دانش. شوداندن ميآموزان به هنگام خو فراشناختي دانش

گيرند كه چگونه فعاليت خواندن و فهميدن خود را آموزان ياد مييابد و دانشآموزان افزايش مي
شود راهبردهاي فراشناختي آموزش متقابل  رو پيشنهاد مي اين از. و تنظيم كنند ريزي، نظارتبرنامه

علمان و والدين آموزش داده شود تا آنها با اتكا به دانش كافي بتوانند به درمانگران، آموزگاران، م
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همچنين با توجه به نكات فوق و اهميت موضوع، مطالعه و . اين مشكل را تا حد امكان حل كنند
هاي بهبود عملكرد خواندن و درك مطلب، تشخيص آگاهي در مورد عوامل مؤثر بر خواندن و راه

رسد تا براي درمان و افزايش نظر مي آموزان نارساخوان ضروري بهشهنگام دان و شناسايي به
و نيز افزايش بهبود عملكرد تحصيلي اين گروه از  آموزان سطح بهداشت رواني مدارس و دانش

 .آموزان اقدامات الزم انجام شود دانش

آموزان مبتال به اختالل هاي پژوهش حاضر انتخاب حجم نمونه كوچك دانش از محدوديت
هاي  ضروري است كه چنين پژوهشي در نمونه. ي پنجم ابتدايي بودآموزان پايه خواندن از دانش

آموزاني كه در در اين پژوهش همچنين دانش .تر و ديگر مقاطع تحصيلي نيز صورت گيردبزرگ
توان به بنابراين نتايج پژوهش را نمي درك و فهم مطالب مشكل داشتند، انتخاب شدند، مرحله
در اين پژوهش اثر آموزش متقابل . هاي ديگر مشكل دارند، تعميم داداخواناني كه در زمينهنارس

پيشنهاد . آموزان داراي اختالل خواندن بررسي شدتنها بر متغيرهاي خواندن و درك مطلب دانش
هاي شناخت مانند شناخت اجتماعي و همچنين انگيزش و بر ساير حيطه شود تأثير اين روشمي

هاي آتي باهدف بررسي شود پژوهشهمچنين پيشنهاد مي. فس نيز موردبررسي قرار گيردن عزت
آموزان انجام گيرند هاي مختلف سني و جنسي دانشتأثير آموزش متقابل بر درك مطلب در گروه

ازآنجاكه نارساخواني بر عملكرد در . ديگر نيز مشخص گردد هايتا قابليت تعميم نتايج به گروه
شود تأثير اين روش آموزشي در عملكرد گذارد لذا پيشنهاد ميها و دروس نيز تأثير مينهساير زمي

  .دروس ديگر نيز بررسي شود
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The effect of reciprocal teaching on comprehension and 
reading improvement in fifth grades of elementary female 

students with dyslexia  
A. Rezaei1 & R. Kermanizadeh2 

 
 

Abstract 
The purpose of the current study was to find out the effect of Reciprocal 

Teaching on reading and comprehension improvement in fifth grades of 
elementary female students with Reading Disorders in Tabriz. To this end, 
30 students were selected and randomly divided into experimental and 
control groups. The intervention program consisting of Reciprocal teaching 
was implemented during eight 45-minute sessions. The instruments used for 
data collection were Raven's Colored Progressive Matrices Test, Reading 
and Dyslexia Test, PIRLS reading literacy Achievement tests, Students 
Educational and Health documents. Results of data Analysis showed that 
there is a significant difference between experimental and control groups 
after removing the effect of pretests as covariates. Therefore, it was 
concluded that application of Reciprocal teaching can improve the reading 
comprehension of students with reading disorders. 
Keywords: comprehension, dyslexia, reading, reciprocal teaching. 
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