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Abstract 

Background & Objective: Reading and understand written content skill is one of the most basic problems in children who are mentally retarded. 

It can be said that the skill of reading is one of the most basic social and communication problems for children and adolescents with Down 

syndrome, which is an inability to enter to social world. Learning to low–speed in understanding children with Down syndrome is helped by 

developing the applied–readable materials to help train and develop skills with regard to serious problems that are in the field of abstract thinking. 

Applied reading is the ability to read, understand and implement the types of important reading materials in daily life and social situations. The 

purpose of this study was to develop a particular reading program for children with Down syndrome, and examining its effectiveness on 

understanding written content in the situations of everyday life. 

Methods: The research plan was pretest and posttest test types with experimental and control groups. The statistical community included of 

pupils in elementary school with Down syndrome of Hamedan city (west of Iran), in 2016–17. Samples consisted of 30 children with Down 

syndrome that were selected and replaced in a randomly in two groups of control and experiment. Research tools include the Persian version of 

(WISC–R), Persian version of language development test (TOLD–P3) and there were two written texts that written by pretest and posttest test 

types, to measure understanding of written content, before and after intervention. In order to determine the validity of written texts, the percentage 

of agreement was used. For this purpose, it determined the achievement of mastery for the test, followed by two parallel forms of this test on a 

group of 30 students at the same base. Then the percentage of students who gained mastery in both tests was 0.89, respectively. In other words, 

the reliability coefficient of the test 0.89 was obtained. After conducting the intervention in 12 minutes session, the data were analyzed through 

the covariance analysis test and by using SPSS software (Ver.25). The application of an applied reading intervention program used in this study 

aims to develop a novel approach to improve the comprehension of developmental basis skills, linguistic programming of children with Down 

syndrome to enhance understanding of material and based on reading and listening skills of phonological awareness, psychological pattern–

linguistic test of Illinois by the researcher. 

Results: Univariate analysis and the Kolmogorov–Simonov analysis about the skill of understanding written material in everyday life situations 

showed significant differences between the average test and test groups, with the superiority of the test group scores (p<0.001). 

Conclusion: The study showed that mentally retarded children with Dawn syndrome could be taught to learn the word decoding skills and 

reading new words, and they need to be trained in this regard as children's inability to read Down syndrome is associated with weakness in 

auditory memory and auditory perception. The results of the data analysis indicated that the applied reading program had a significant effect on 

the comprehension of written materials. Based on the results of this study, to teachers and pediatricians of children with Down syndrome are 

recommended to use a reading program that improves understanding of the written material in these children. Thus, the provision of education–

based programmers and promoting awareness based on words that have the most everyday use in the natural and immediate environment could 

be an important step to improve reading performance behind subjective. 

Keywords: Literacy programs, Down syndrome, Understanding.  
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  .111(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ذرماهآ برخط انتشار 

های زندگی روزمرۀ اثربخشی برنامۀ خواندن کاربردی بر درک مطالب نوشتاری در موقعیت
 کودکان با سندرم داون 

 ۳غالمعلی افروز، ۲زاده*سعید حسن، 1خانیاحمد قره
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 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران؛. دانشیار دانشکدۀ روان۲
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 چکیده

امۀ خواندن خواندِن کاربردی، توانایی خواندن و فهمیدن و کاربست مواد خواندنیِ مهم در زندگی روزمره است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برن زمینه و هدف:
 های زندگی روزمرۀ کودکان با سندرم داون بود. کاربردی بر درک مطالب نوشتاری در موقعیت

گام با نشانگان داون شهرستان آموزان دبستانی آهستهآزمون با گروه گواه بود. جامعۀ آماری تمام دانشپس-آزمونمایشی از نوع پیشآزطرح پژوهشی، از نوع شبه بررسی:روش
در دسترس  شیوۀدر مدارس استثنایی مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ پژوهش شامل سی کودک دارای سندرم داون بود که به 1۳۹۵-1۳۹۶همدان بودند که در سال تحصیلی 

شیوۀ تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از: نسخۀ فارسی گام مدارس استثنایی شهر همدان انتخاب و بهاز بین کودکان آهسته
آزمون عنوان پیشساخته به( و دو متن نوشتاری محققTOLD-P3( )1۳۹۳(، نسخۀ فارسی آزمون رشد زبان )WISC-R( )1۳۸۶مقیاس هوشی تجدیدنظرشدۀ وکسلر کودکان )

 SPSSافزار ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با نرمدادن مداخله در دوازده جلسه، دادهآزمون برای سنجش درک مطالب نوشتاری قبل و بعد از مداخله. پس از انجامو پس
 تحلیل شدند. ۲۵ویرایش 

است. همچنین  ۳٫۶±1٫1۷آزمون گروه آزمایش و نمرات پس ۳٫1±۰٫۸۴آزمون درک مطلب در گروه آزمایش معیار پیشنمرات میانگین و انحراف ها نشان دادیافته ها:یافته
نشان داد آموزش خواندن  است. نتایج تحلیل کوواریانس ۲٫۷±۰٫۹۴آزمون در گروه گواه و نمرۀ پس ۲٫۸±۰٫۷۹آزمون درک مطلب در گروه گواه معیار نمرۀ پیشمیانگین و انحراف

 (.>۰٫۰۰1pگام با نشانگان داون تأثیر معناداری داشت )آموزان آهستهکاربردی، بر درک مطالب نوشتاری دانش
تیجه  گام با نشانگان داون شده است.باعث بهبود درک خواندن در کودکان آهستههای این پژوهش، آموزش برنامۀ خواندن کاربردی براساس یافته گیری:ن

 سندرم داون، برنامۀ خواندن، درک و فهم. ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
ویژه درک خواندن، ارتباط بسیار مستقیم و مهمی با سطح خواندن و به

شناخت و هوش افراد دارد. خواندن یک تکلیف بسیار پیچیده و 
گام است و مشکالت خواندن از فرایندی مشکل برای کودکان آهسته

رو ترین مشکالتی است که کودکان دارای نیاز ویژه با آن روبهاساسی
آموزان های بسیار مهمی که دانشز مهارتهستند. در حقیقت ا

داون در آن مشکل دارند، مهارت خواندن است. بر  گام با سندرمآهسته
این اساس، مشکالت خواندن در این کودکان در قیاس با همتایان 

(. خواندن یک چالش برای بسیاری از 1تر است )عادی، شایع
به افراد با ناتوانی (، آموزش خواندن ۲گام است )آموزان آهستهدانش

های کند برای خود شغلی پیدا کنند و در فعالیتشناختی کمک می
تفریحی مشارکت داشته باشند و به عالیق خود در محیط بیرون و 

ماندگی ذهنی براساس تعریف انجمن (. عقب۳مدرسه بپردازند )
های رشدی و هوشی آمریکا عبارت است از: اختاللی که در دورۀ ناتوانی

شود و دربرگیرندۀ نقصان کارکرد انطباقی و هوشی فرد د شروع میرش
نیازهای (. از پیش۴های عملی، اجتماعی و مفهومی است )در حوزه

های های زبانی است و پژوهشخواندن، برخورداری از توانمندی
های خواندن حاکی از آن است که یادگیری مختلف دربارۀ رشد مهارت

های پردازش آواشناختی است فتن بر مهارتیاخواندن، مستلزم تسلط
گاهی واج شناختی در کودکان دارای سندرم داون و تأخیر در رشد آ

( در بررسی کودکان با سندرم داون ۵و همکاران ) بیرنشایع است. 
های زبانی نُه ماه دیرتر از گام، مهارتنشان دادند که در کودکان آهسته

کند. تحقیقات ثابت کرده که یادگرفتن خواندن کودکان عادی رشد می
آموزان نیاز است و این امر ممکن نیست مگر اینکه کودکان برای دانش

(. آگاهی صرفی یکی از ۶یاد گرفته باشند )شناسی را آموزش صوت
تواند بر سرعت و صحت و درک خواندن های زبانی است که میجنبه

توان انتظار داشت (. با توجه به نظریات متعدد، می۷تأثیرگذار باشد )
شناختی در این کودکان، شاهد پیشرفت که با افزایش سطح آگاهی واج

تحقیقات نشان داده است که (. ۸ها باشیم )مهارت خواندن در آن
شناسی را یاد بگیرند های صوتتوانند مهارتگام میآموزان آهستهدانش

گاهی  و با استفاده از آموزش روش خواندن مناسب که تأکید بر آ
توان واژگان جدید، گرامر و حتی تلفظ دقیق شناختی دارد، میواج

ن آموزش داد. تر به کودکان با نشانگان داوکلمات را بهتر و سریع
بایست از آموزان با ناتوانی هوشی میآموزش سواد خواندن برای دانش

های مؤثری برای آموزش خواندن به دوران کودکی شروع شود و برنامه
که وقتی  (. مطالعات مختلف نشان داده۹این افراد وجود دارد )

کودکان مبتال به سندرم داون، در مرحلۀ فراگیری واژگان در معرض 
یابد ها افزایش میگیرند، سرعت یادگیری آنموزش خواندن قرار میآ
های پایۀ (. کودکان سندرم داونی که با برخورداری از مهارت1۰)

شناختی وارد مدرسه برای خواندن، مانند شنیداری، بینایی و آگاهی واج
های یادشده شوند، از کودکانی که در مهارتیادگیری خواندن می

شوند. بسیاری از یادگیری خواندن بیشتر موفق می ترند، درضعیف
های اولیه و الزم در فراگیری خواندن، بر تحقیقات در زمینۀ مهارت

 شناختی از طریق آموزش کاربردی متمرکز است. روی مسئلۀ آگاهی واج
آموزان عقب ( آموزش خواندن برای دانش11) مارتین و همکارانکلمن

 : اندهقسیم کردماندۀ ذهنی را به سه نوع ت
ـ تحول یا رشد خواندن: این نوع از آموزش خواندن شامل تکنیک 

 خواندن و درک مطلب است. 
ـ خواندن کاربردی: در این نوع از آموزش خواندن، تمرکز اصلی این 

توانند با استفاده از توانایی خواندن آموزان چگونه میاست که دانش
آوردن اطالعات الزم برای دستهطور محدود، از خواندن برای بحتی به

 های روزانه استفاده کنند. دادن فعالیتحل مشکالت، تکمیل و انجام
آموزانی که دو یا چند خواندن درمانی: این نوع از آموزش، برای دانش ـ

ساالن خود تأخیر دارند، مناسب است. البته این سال نسبت به هم
وزان مناسب نیست؛ زیرا آمگونه دانشها همیشه برای اینبرنامه
هایشان خیلی ماندۀ ذهنی در برخی مواقع، تواناییآموزان عقبدانش

آموزان متوسط است؛ گرچه ممکن است برای نزدیک به دانش
 برانگیز باشد.آموزان با نیاز ویژه چالشدانش

( بر این باورند راهبردها، مداخالت آموزشی 1۲پولووی و همکاران )
آموزان با ضریب هوشی باال اندن که برای دانشو برنامۀ درسی خو

ویژه آموزان با ضریب هوشی پایین بهشود، برای دانشاستفاده می
داون با استفاده از کلمات کاربردی و ساده نیز مؤثر  آموزان سندرمدانش

که برای  است و همچنین تمام راهبردهای آموزشی و مداخالتی
داون، آموزان سندرم ، برای دانشرودآموزان عادی به کار میدانش

های خاص آنان، اثری مشابه دارد. هنگام تدریس به دلیل ویژگیبه
تواند مفید واقع شود: گام، سه نوع آموزش کلی میآموزان آهستهدانش

های کارکردی زندگی. های پایه، آموزش سازشی و مهارتمهارت
آموز باید د که دانشکنهای پایه بر این نکته تأکید میرویکرد مهارت

های خاص و متوالی را بیاموزد که هر مهارت ای از مهارتمجموعه
نیاز مهارت بعدی است. گاهی اوقات به این فرایند با عنوان رویکرد پیش

توان به تحلیل مختصر آموزش خواندن شود که میرشدی اشاره می
م یادگیری آموز باید هنگاای از آن اشاره کرد. دانشعنوان نمونهبه

های جداگانۀ بسیاری را کسب کند و سپس باید بتواند خواندن، مهارت
صورت یک واحد، با یکدیگر پیوند دهد. سپس ها را بهاین مهارت

یابد که اطالعات انتزاعی را آموز به این توانایی دست میدانش
ها را به محتوایی معنادار تبدیل کند. هنگامی که یکی از رمزگشایی و آن

نیاز برای خواندن آموخته نشود، ممکن است های جداگانۀ موردمهارت
های پایه، خواه در خواندن یا نتیجه بماند. رویکرد مهارتکل فرایند بی

هر حیطۀ دیگر، بستر الزم را برای رشد بیشتر و سطوح باالتر کارکرد 
گام اغلب آموزان آهستهسازد. تحقیقات نشان داده که دانشفراهم می

های اولیۀ خواندن را کسب شان، مهارتتوانند متناسب با سن عقلییم
های خاصی را در مهارت خواندن تجربه کنند؛ هرچند بعدها دشواری

( در پژوهشی با عنوان 1۴(. پورحنیفه و همکاران )1۳کنند )می
های محور بر مهارتاثربخشی آموزش خواندن کاربردی خانواده

گام با نشانگان داون تأکید کردند که برنامۀ هآموزان آهستخواندن دانش
های محور باعث بهبود مهارتآموزش خواندن کاربردی خانواده

ریزی شود و برنامهگام با نشانگان داون میآموزان آهستهخواندن دانش
آموزان با برای ارائۀ این نوع مداخله در بهبود مشکالت خواندن دانش

 دارد.ای نشانگان داون اهمیت ویژه
های بهبود محتوای برنامۀ درسی و چگونگی ارائۀ آن یکی از راه
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۳ 

ویژه کودکان با ماندۀ ذهنی، بهآموزان عقبوپرورش دانشآموزش
سندرم داون است. در واقع کشورهای پیشرفتۀ دنیا، با تغییر رویکردهای 

های دنبال راهماندۀ ذهنی بهآموزان عقبخود در برنامۀ درسی دانش
هایی با ها برای زندگی مستقل در محیطسازی آنمنظور آمادهبه بهتر،

کمترین محدودیت هستند. رویکرد آموزش برنامۀ خواندن کاربردی بر 
های عملی در آموزش رسمی گونه مهارتاین بنیان قرار دارد که اگر این
ها را نخواهد آموخت و در حال گاه آنآموزش داده نشود، فرد هیچ

آموزان دارای نیاز ویژه، فقط بر آموزش کلمه برای دانش حاضر خواندن
آموزان با نیاز ویژه مناسب و بینایی تمرکز دارد که برای بسیاری از دانش

آموزان با نیاز نیست. توانایی خواندن از نوع کاربردی، توانایی دانش
ها در داخل و در العملویژه را در شناسایی اطالعات مهم و دستور

های سنتی خواندن دهد؛ در حالی که آموزشیط افزایش میسراسر مح
شود، تنها یک روش آموزان میکلمه در دانش-که شامل تقویت بینایی

آموزان با نیاز ویژه است های خواندن دانشمؤثر برای افزایش مهارت
نشده را آموز بتواند کلمات آموختهتا رویکردی را فراهم کند که دانش

های آموزشی کاربردی رد. در صورت اجرانکردن برنامهبخواند و یاد بگی
آموزان با نیاز های فردی دانشها، نیازها و تفاوتمتناسب با توانایی

طور مطلوب صورت ویژه، عالوه بر اینکه یادگیری آموزشگاهی به
های زیاد بدون شدن هزینهنخواهد گرفت، پیامدهایی نظیر، متحمل

شدن دوران طالیی یادگیری بخش، سپریکسب نتیجۀ رضایت
علت یادگیری آموز و والدین بهآموزان، کاهش انگیزۀ معلم، دانشدانش

طور کلی، در افراد کمتر از حد انتظار را نیز به همراه خواهد داشت. به
ماندۀ ذهنی، یادگیری در مقایسه با افراد عادی کارآمدی کمتری عقب

ارتباط و تناسب خاصی با  وری یادگیری،دارد. این محدودیت در بهره
آموزان دارای سندرم سطح کلی بهرۀ هوشی دارد. مربیان و والدین دانش

داون، در حوزۀ آموزش خواندن و درک مطلب به این کودکان با 
رو هستند؛ اما مطالعات نشان داده که استفاده از مشکالت زیادی روبه

حوزۀ  آموزان دربرخی مداخالت آموزشی، در کمک به این دانش
های آموزشی، خواندن کاربردی برای خواندن مؤثر است. ضعف برنامه

داون و محدودبودن پژوهش در ماندۀ ذهنی با سندرم آموزان عقبدانش
های زیاد در زمینۀ تدوین و پژوهش این زمینه و ضرورت انجام

های درسی خواندن کاربردی، محقق را بر آن اثربخشی آموزش برنامه
ربخشی آموزش برنامۀ خواندن کاربردی بر درک مطالب داشت تا اث

های زندگی روزمرۀ کودکان دارای سندرم داون نوشتاری را در موقعیت
 بسنجد.

 روش بررسی  2
آزمون پس-آزمونآزمایشی و طرح آن پیشروش پژوهش حاضر، نیمه

گام با با گروه گواه بود. جامعۀ آماری، شامل تمامی کودکان آهسته
های سوم، چهارم و پنجم دورۀ ابتدایی مدارس داون پایهنشانگان 

 1۳۹۶-1۳۹۷استثنایی شهرستان همدان بود که در سال تحصیلی 
آموز دختر و مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل سی دانش

گیری ماندۀ ذهنی بود. در این پژوهش از روش نمونهپسر عقب
ستفاده شد. در مرحلۀ اول، ای تصادفی، برای انتخاب نمونه اچندمرحله

صورت به 1وپرورش شهر همدان، ناحیۀ از نواحی دوگانۀ آموزش
تصادفی انتخاب شد و در مرحلۀ دوم، از بین تمامی مدارس استثنایی 

این ناحیه، دو مدرسۀ ابتدایی انتخاب شد. در هر مدرسه بر اساس 
اون دنام آنان، کودکان سندرم آخرین گزارش معلم و پروندۀ ثبت
های ورود و خروج، شامل هوش شناسایی شدند و پس از اعمال مالک

(، از آزمون هوشی ۳۰تا  ۲۵و نمرۀ  ۷۰تا  ۴۰و زبان )کسب نمرۀ 
استفاده شد و سی نفر از  Told-p3وکسلر کودکان و آزمون رشد زبان 

ها پذیر که نمرۀ هوشی و زبان آنگام آموزشدختران و پسران آهسته
طور عنوان نمونۀ نهایی پژوهش انتخاب شدند و به، بهسازی بودهمگن

تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تخصیص یافتند. با توجه به اینکه 
ریزی تعداد جلسات و منظور برنامهها مرور شد، بهاکثر مطالعه

صورت انفرادی، طی های گروه آزمایشی بهبندی برنامه نیز آزمودنیزمان
ای و سه بار در هفته برنامۀ خواندن کاربردی را قهدقیدوازده جلسۀ سی

 (.1۵آموزش دیدند )
معیار و های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی )میانگین، انحرافداده

-کولموگروفآزمون جدول توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )
 SPSSافزار و آزمون تحلیل کوواریانس( با نرمآزمون لوین ، اسمیرنوف

 وتحلیل شد. تجزیه ۲۵نسخۀ 
 ابزارهای سنجش:

برای سنجش  :ـ آزمون مقیاس تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر کودکان
ها، از مقیاس تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر کودکان هوش آزمودنی

بهر کالمی، عملی و کلی به دست استفاده شد که با اجرای آن، سه هوش
بار در سال تین( را نخسWISCآمد. مقیاس هوش وکسلر کودکان )

منظور سنجش هوش کودکان تهیه کرد. این مقیاس وکسلر، به 1۹۴۹
تجدیدنظر شد و پس از هنجاریابی،  1۹۷۴سال در سال  ۲۵پس از 

گذاری ( نامWISC-Rنظرشدۀ وکسلر کودکان )مقیاس هوشی تجدید
اند از: شش مقیاس دارد که عبارتشد. مقیاس اخیر دوازده خرده

ها، حساب، واژگان، فهم، می شامل اطالعات، شباهتمقیاس کالخرده
مقیاس غیرکالمی یا عملی، شامل تکمیل حافظۀ عددی و شش خرده

ها و ها، تنظیم قطعات، تطبیق نشانهتصاویر، تنظیم تصاویر، مکعب
مقیاس مازها و حافظۀ عددی مازها. گفتنی است از این تعداد، دو خرده

تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر کودکان (. مقیاس 1۶جنبۀ ذخیره دارند )
ساله و منظور سنجش هوش کودکان شش تا سیزده( به1۶را، شهیم )

برای استفاده در شهر شیراز ترجمه کرد، انطباق داد و با استفاده از یک 
 ۰٫۴۴نفری هنجاریابی کرد. اعتبار بازآزمایی این مقیاس 1۴۰۰نمونۀ 

)میانه  ۰٫۹۸تا  ۰٫۴۲ردن آن، ک( و اعتبار دونیمه۰٫۷۳) میانه  ۰٫۹۴تا 
بستگی زمان آن، با استفاده از هم( گزارش شده است. روایی هم۰٫۶۹

دبستانی نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیش
(WPPSI )۰٫۷۴ .بود 

ها، از برای سنجش رشد زبان نمونه (:TOLD-P:3ـ آزمون رشد زبان )
وسیلۀ نیوکامر و هامیل ن آزمون بهاستفاده شد. ای TOLD-P3آزمون 

ساله تهیه شده است که برای سنجش رشد زبان کودکان چهار تا دوازده
و با نام آزمون رشد زبان انتشار یافت.  1۹۷۷برای اولین بار در سال 

تغییرات مهمی در آن به عمل آمد و به ، مجموعه1۹۸۲در سال 
TOLD-P  دوم ، ویراست1۹۸۸تغییر نام یافت. در سالTOLD-P  

، سازندگان 1۹۸۸انتشار یافت. در سال  TOLD-P:2تحت عنوان 
های تجربی خود و پیشنهادهای افرادی که از آزمون بر اساس اندوخته
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۴ 

TOLD-P:2 کردند، تغییراتی را در آزمون به وجود آوردند استفاده می
برای استفادۀ کودکان صفر تا چهار سال  TOLD-P:3و بدین ترتیب 

 (.1۷ت تا یازده سال شکل گرفت )و هش

 ای به تفکیک جلسات. برنامۀ مداخله1جدول 
 زمانمدت تکالیف محتوا هدف جلسه

های اجرای برنامه اول
 مقدماتی

برگزاری جلسه و تشریح اهداف 
اجرای برنامه برای والدین و 

 آموزگاران کودکان سندرم داون

کردن و مربوط به نگاهتقویت رفتار 
 سی دقیقه دادنگوش

 دوم
آشنایی با 

های پایۀ مهارت
 خواندن

 مهارت شنوایی:
درک شنیداری، تمیز شنیداری، 
 تداعی شنیداری، حافظۀ شنیداری

آموزش باال و پایین، بزرگ و کوچک، باز 
های های ساده، بازیو بسته و چیستان

 های کوتاه و...جورکردنی، قصه
 سی دقیقه

 سوم
های آموزش مهارت
 پایۀ خواندن

 تشخیص بینایی؛
درک بصری، تداعی بصری، حافظۀ 

 بصری، تکمیل بصری
 

آموزش تطابق سایه و تصویر، تشخیص 
کردن ، جفتها، استفاده از پازلتفاوت
های تصویری، ، استفاده از قصهتصاویر

 شده و..شیء گم

 سی دقیقه

آموزش آگاهی  چهارم
 شناختیواج

گاهی از هجاها؛ آموزش دربارۀ  آ
 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

شناسایی هجا: ارائۀ تمرین از کلمات 
هجایی و چهارهجایی، دوهجایی، سه

مانند ببین و بگو کدام کلمه صدای سا 
 دارد: صابون و سینی

 دقیقه سی

آموزش آگاهی  پنجم
 شناختیواج

تجزیۀ کلمه به هجا؛ آموزش دربارۀ 
 دهندۀ کلمهتشکیلهای بخش

بازی با کلمه: ارائۀ کلمات دوهجایی، 
هجایی و چهارهجایی، هجایی، سهتک

مانند اگر خانه را جدا بگوییم، چطوری 
 نه-شود؟ خامی

 دقیقه سی

آموزش آگاهی  ششم
 شناختیواج

ترکیب هجا؛ آموزش دربارۀ 
 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

و هجایی مانند ارائۀ کلمات دوهجایی، سه
چهارهجایی، مانند کلمه را جداجدا 

-ها را با هم بگو: یخگویم، بعد تو آنمی
 شود یخچالچال، می

 دقیقه سی

 هفتم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
حذف هجا؛ آموزش دربارۀ 

 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

مانند حذف هجای اول و آخر از کلمات 
هجایی و چهارهجایی، دوهجایی، سه

کلمۀ کاسه، کا را برداریم، چه مانند اگر از 
 ماند؟ سهچیزی می

 دقیقه سی

آموزش آگاهی  هشتم
 شناختیواج

شناسایی قافیه؛ آموزش دربارۀ 
 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

قافیه، مانند کدوم کلمه بیان کلمۀ هم
 دقیقه سی کند؟ پل، گل، میز.آخرش با بقیه فرق می

آموزش آگاهی  نهم
 شناختیواج

کلمۀ متفاوت از نظر تشخیص 
صدای آغازین، شناسایی واج 
آغازین در کلمه، شناسایی واج 

 پایانی و نامیدن واج آغازین

هایی که بازی با کلمات، مانند کلمه
شوند؟ گویم با چه صدایی شروع میمی

 صدای اول کلمۀ خاک چیست؟
 دقیقه سی

های آموزش مهارت دهم
آموزش تابلوهای ایستگاه اتوبوس، تاکسی،  ماعیآشنایی با عالئم اجت کارکردی اجتماعی

 دقیقه سی های بهداشتی و...سرویس

های مهارت یازدهم
 دقیقه سی آمیزی و استفاده از تناظررنگ مشاغل مختلف  آشنایی کارکردی

های مهارت دوازدهم
 دقیقه سی آشنایی با انواع سکه و پول، ریال و تومان آشنایی با پول برای خرید کارکردی
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۵ 

( با توجه به 1۸زاده و مینایی )نسخۀ فارسی این آزمون را حسن
ای زبان انطباق دادند و روی نمونههای شناختی کودکان فارسیویژگی

زبان هنجاریابی کردند. نتایج کودک فارسی 1۲۳۸متجاوز از 
آمده در زمینۀ اعتبار و روایی آزمون، اطمینان کافی برای استفاده دستبه

زبان نشان های زبانی کودکان فارسیرا برای ارزیابی مهارت از این ابزار
داده است. اعتبار مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی، برای هرکدام از 

 ۰٫۸۸و  ۰٫۸۷، ۰٫۸۴، ۰٫۸۵، ۰٫۸۸، ۰٫۸۸ترتیب ها، بهمقیاسخرده
شود: نمرات گزارش شده است. از آزمون رشد زبان پنج نمره حاصل می

های درصدی، نمرات استاندارد ای سنی، رتبههخام، معادل
ترین اطالعات ها. این نمرات، مهمهای ترکیبها و بهرهآزمونخرده

 مربوط به عملکرد کودک در آزمون مزبورند. 
آموزان مبتال به های نوشتاری برای سنجش درک خواندن دانشـ متن

شرفت سندرم داون: برای ارزیابی مهارت درک خواندن از آزمون پی
ساخته استفاده شد. برای تهیۀ آزمون فراوانی تحصیلی خواندن محقق

های سوم و پایه بخوانیمشده در محتوای کتاب کاربردههای بهکلمه
ذهنی و کلمات برگرفته از برنامۀ ماندهآموزان عقبچهارم ابتدایی دانش

 هاییها، کلمهخواندن کاربردی، استخراج شد. سپس از بین این کلمه
ها که فراوانی بیشتری داشتند انتخاب شدند و در مرحلۀ بعد، این کلمه

فهم، پیوستۀ ساده و قابلهمای بهکلمه1۲۰در قالب دو متن داستانی 
دهی شدند. در پایان هر متن، پنج سؤال درک مطلب که نشانگر سازمان

، آموزان از آن متن بود، قرار گرفت. هدف از این آزمونمیزان درک دانش
بررسی درک مطلب مواد خواندنی بود و نمرۀ درک مطلب بر اساس 

شد. با های درک مطلب کسب میهای صحیح به سؤالتعداد پاسخ

های وابسته به مالک است، برای توجه به اینکه این آزمون از نوع آزمون
تعیین روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد. برای این منظور شش 

وتربیت، آزمون را با توجه دانشگاه و متخصصان تعلیم نفر از استادان
سنجید، های آموزشی و محتوایی مدنظر را میمیزان دقتی که هدفبه

بندی کردند و میزان مطابقت آن را با هدفی که از آن استخراج شده درجه
ها را تأیید کردند. برای تعیین بود، تعیین و روایی محتوایی آزمون

رصد توافق استفاده شد. برای این منظور، رسیدن به پایایی، از روش د
حد تسلط را برای آزمون مشخص کردند؛ سپس دو فرم موازی از این 

آموزان همان پایه اجرا شد. نفره از دانشآزمون بر روی گروهی سی
آموزانی که در هر دو آزمون به حد تسلط رسیدند یا درصد دانش
عبارتی ضریب پایایی درک مطلب بود یا به ۰٫۸۹ترتیب نرسیدند، به

 به دست آمد. ۰٫۸۹آزمون 
ای: این برنامه با هدف پدیدآوری روشی نوین برای ـ برنامۀ مداخله
های پایۀ رشدی، زبانی و کارکردی کودکان مبتال به ارتقای مهارت

منظور افزایش درک مطالب خوانداری و بر اساس سندرم داون و به
شناختی های آگاهی واجیداری مهارتآزمون شنهای خواندن و مدل
توسط محقق تدوین   1زبانی آزمون ایلی نوی، الگوی روانی۵-گآشا

 شده است.

 ها یافته ۳
های توصیفی بهرۀ هوشی و نمرۀ رشد زبان در دو گروه آزمایش شاخص

و  1۲٫۶معیار سن گروه آزمایش و گواه بررسی شد. میانگین و انحراف
 بود.  1٫۰۲1و  1۲٫1معیار سن گروه گواه ، میانگین و انحراف1٫1۵۶

 زبان های توصیفی بهرۀ هوشی و آزمون رشد. شاخص۲جدول 
 رشد زبان بهرۀ هوشی عنوان
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین گروه

۹۳٫۲۶ ۲٫۰۸۶ ۳۸٫۷۳ گواه  ۸۲۴٫۵  

 ۲٫۸۵۹ ۲۸٫۸ ۲٫۲۲۵ ۳۹٫۳۳ آزمایش

 ها، قبل و پس از اجرای برنامۀ خواندن کاربردیمقایسۀ میانگین نمرات درک مطلب در گروه. ۳جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا Fمقدار  pمقدار 
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

درک 
 مطلب

 ۰٫۹۴ ۲٫۷ ۰٫۷۹ ۲٫۸ گواه ۰٫۵۲۵ ۲۹٫۸1۶ <۰٫۰۰1 1٫1۷ ۳٫۶ ۰٫۸۴ ۳٫1 آزمایش

دادن تحلیل کوواریانس، شایان ذکر است در ابتدا قبل از انجام
شده بررسی شد. بودن توزیع نمرات متغیرهای مطالعهفرض نرمالپیش
شده با استفاده از آزمون بودن متغیرهای مطالعهفرض نرمالپیش

. برای متغیر درک گردیدبررسی و مالحظه  اسمیرنوف-کولموگروف
بودن نمرات فرض نرمالاسمیرنوف پیش-فمطلب که آزمون کولموگرو

و همچنین نتایج آزمون لوین نشان داد که ( >۰٫۰۰1p)را تأیید کرد 
ها برقرار بوده است و استفاده از تحلیل کوواریانس سانی واریانسهم

مانع بوده، پایایی نتایج های پژوهش حاضر، بیبرای تحلیل داده

                                                      
1. The Illinoise Test of Psycholinguistic Abilities  

ج آزمون تحلیل کوواریانس در شود. نتایآمده از آن تأیید میدستبه
ارائه شده است. در گروه آزمایش، میانگین متغیر درک مطلب  ۳جدول 

ای مالحظه، افزایش قابل۳٫۶۷آزمون و در پس ۳٫1آزمون در پیش
داشته است. در حالی که این تغییر در گروه گواه محسوس نبوده است. 

با حذف اثر در نتیجه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و 
آزمون، مالحظه شد که تغییر در گروه آزمایش در مقایسه با گروه پیش

استفاده از  . در نتیجه(p<۰٫۰۰1)لحاظ آماری معنادار بود گواه به
آموزان با سندرم داون در برنامۀ خواندن کاربردی بر درک مطلب دانش
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۶ 

 .های زندگی روزمره تأثیر داردموقعیت

 بحث  4
این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامۀ خواندن کاربردی  هدف از انجام

بر درک مطلب نوشتاری در زندگی روزمره در افراد مبتال به سندرم داون 
 بود.

با توجه به نتایج این پژوهش دربارۀ بررسی اثربخشی برنامۀ خواندن 
های مرتبط با آموزش توان گفت که با نتایج برخی از برنامهکاربردی می
سوست. برای مثال نتایج پژوهشی بر گام همودکان آهستهخواندن به ک

افزار آموزش آموز با نشانگان داون نشان داد نرمروی بیست دانش
های زبانی و بیانی، درکی و زبان خواندن کاربردی، بر افزایش مهارت

آموزان با نشانگان داون تأثیر مثبت دارد و باعث بهبود گفتاری دانش
( ۲۰علوی و ابوحیدری )(. در پژوهشی که 1۹د )شوها میاین مهارت

حافظۀ  مشخص شده کودکان مبتال به سندرم داون در انجام دادند،
های آوایی تمایز بین صداهایی که ویژگیو شنیداری، ادراک شنیداری 

اند. اریکسون ، دچار مشکلنیز در تولید گفتار و تلفظ دارند و مشابهی
ارۀ آموزش خواندن در میان ( با بررسی تحقیقاتی که درب۲1)

ویژه افراد مبتال به سندرم انجام شده آموزان با نارسایی هوشی بهدانش
های درک بود، به این نتیجه رسید که بین توانایی زبان شفاهی و مهارت

خواندن در این افراد ارتباط مستقیمی وجود دارد. در مطالعۀ دیگری، 
های خواندن بررسی شد مهارتتأثیر آموزش خواندن کاربردی بر بهبود 

که نتایج نشان داد برنامۀ آموزش خواندن کاربردی باعث بهبود 
ریزی برای شود و برنامهگام میآموزان آهستههای خواندن دانشمهارت

آموزان گونه از دانشارائۀ این نوع مداخله در بهبود مشکالت خواندن این
خود نشان داد که  پژوهش( در ۲۲دابرلی )(. 1۴ای دارد )اهمیت ویژه

آموزشی مؤثری برای تدریس آموزش خواندن کاربردی، روش 
آموزان مبتال به سندرم داون است که آنان در زندگی هایی به دانشمهارت

ها نیاز سالی، بدانمنظور آمادگی برای ورود به جامعۀ بزرگروزمره و به
جتماعی، های اهایی سبب افزایش مهارتدارند. چنین توانمندی

 شود. پژوهشهای زندگی مستقل در این افراد مینفس و مهارتعزت
های اصلی خواندن کاربردی، یکی از مؤلفهمزبور حاکی از آن است که 

آموزان با نیازهای ویژه برای ورود به جامعه ریزی برای دانشبرنامه
( که بیان ۲۳است؛ اما نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش القهتانی )

صورت به بایدگام کند آموزش خواندن کلمات به کودکان آهستهمی
گرا و با ایجاد چالش برای حل آن از طریق نظریۀ غیرمستقیم، کلی

 سو نیست.شناسی ساختارگرایی باشد، همروان
های مختلف درک خواندن در کودکان با در این پژوهش ابعاد و مؤلفه

این ابعاد عبارت بودند از:  سندرم داون دورۀ ابتدایی بررسی شد که
گاهی شناختی آگاهی واجکه  شناختیشناختی و آگاهی واجهای زبانآ

هایی چون تشخیص کلمات با صدای آغازین یکسان مثل شامل مهارت
، «موش، گوش»یا با صدای انتهایی یکسان مانند « سیب، سیر»

ذف تشخیص صدای اول و انتهای کلمه و تغییر بافت آوایی کلمه با ح
صورت مدل خواندن جزء به کل کردن صدای خاص است که بهیا اضافه

کند گام باید آموزش داده شود. این مدل چنین فرض میبه کودکان آهسته
های حروف و که این فرایند با بازشناسی و رمزگشایی حروف و خوشه

شود و خواننده، حوزۀ فرایند خواندن خود را به سوی کلمات آغاز می

تر نوشتاری در سطح جمله، پاراگراف، کل صفحه و بزرگ واحدهای
ترین دهد و پردازش اطالعات از پاییندر نهایت کل متن گسترش می

شود. ماهیت مدل سطوح زبانی آغاز و به سطح باالتر زبانی ختم می
تر در مراحل باالتر ای است که اطالعات سطوح پایینگونهجزء به کل به

شناختی در داد حاصل از پردازش واجمثال برون شود؛ برایاستفاده می
ها و برای شناختن داد سطح بازشناسی واژهعنوان درونسطح باالتر، به

ماندۀ ذهنی مبتال به نشانگان شود. کودکان عقبها استفاده میواژه
داون، در تکالیف حذف هجای آغازین، تقطیع هجا و تشخیص قافیه 

شوند. نتایج سایر مرتکب میمشکل دارند و خطاهای بیشتری 
ها نیز حاکی از کاستی و ضعف عملکرد این گروه در تکالیف پژوهش

ها، توانایی حذف واج آغازین و در کل، تکالیف بازشناسی قافیۀ واژه
مربوط به قافیه است. با بررسی راهبردهای آموزشی نظریات رفتارگرایی 

خواندن به کودکان که بهترین روش برای آموزش  این نتیجه گرفته شد
ها و فرایندهای پیچیدۀ آموزش به ماندۀ ذهنی، تقسیم قسمتعقب

های مشکل با جریان تر است تا قسمتتر و سادهموضوعات کوچک
های یادگیری با سازی حذف شوند. همچنین اگر فرایندعادی

تواند در آموزش خواندن به های زندگی ارتباط داده شود، میموقعیت
 ماندۀ ذهنی بسیار مفید باشد.کودکان عقب

کند های پایه است که بر این نکته تأکید میمؤلفۀ بعدی، رویکرد مهارت
های خاص و متوالی ای از مهارتگام باید مجموعهآموز آهستهکه دانش

آموز باید نیاز مهارت بعدی است. دانشرا بیاموزد که هر مهارت پیش
اگانۀ بسیاری را کسب کند و های جدهنگام یادگیری خواندن، مهارت

صورت یک واحد با یکدیگر پیوند ها را بهسپس باید بتواند این مهارت
آموز این توانایی را دارد که اطالعات انتزاعی را رمزگشایی دهد. دانش

ها را به محتوای معنادار تبدیل کند که مهارت شنیداری و کند و آن
کنند که خواندن، بیان می شود. فورتس و لوکاسونبینایی را شامل می

آموزان با ناتوانی شناختی است و یک چالش برای بسیاری از دانش
گونه از تواند به ایناستفاده از آموزش راهبرد خواندن بر پایۀ بینایی می

ای خواندن که در های پایهآوردن مهارتدستآموزان در بهدانش
کمک کند. این فضاهای کارکردی مدرسه و جامعه احتیاج دارند، 

توان از تحقیقات فوق داشت که آموزش متناسب بندی کلی را میجمع
تواند به بهبود عملکرد حافظه و گام، میهای کودکان آهستهبا ویژگی

ها طور کلی پژوهشبه (.۲۴به نقل از شناخت بهتر آنان کمک کند )
 دهند آموزش خواندن کاربردی به کودکان با نشانگان داوننشان می

ها شده، در نتیجه سبب افزایش گفتاری آنباعث بهبود رشد زبان بیانی
های زندگی، شغلی و اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، کسب مهارت

 شود. گونه کودکان میاستقالل فردی این

 گیرینتیجه ۵
شود هرچقدر آمده در پژوهش حاضر استنباط میدستاز نتایج به

گام با نشانگان داون ه کودکان آهستههای خوانداری کاربردی ببرنامه
گونه از کودکان در درک مطالب نوشتاری و آموزش داده شود، این

گونه از تر خواهند بود و اجرای اینکاربرد آن در زندگی روزمره موفق
گام ها گام مهمی برای بهبود عملکرد خواندن در کودکان آهستهبرنامه
 است.
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