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Abstract 

Background & Objective: Learning of reading and writing are basic skills, which unfortunately some children have problem in this process. 
Review of related literature supports this idea that many children and adolescents with Down syndrome, who have learned reading materials 

from an early age, could improve their spoken language and memory skills. Patients with more efforts and simplified tasks could learn to read 

in the same way as typically developing children. They build on their good visual memory skills but find it more difficult to use phonics. Reading 
skills in the patients, is one of the most basic tools for communication and social function. The present research addressed the developing an 

applied reading program and evaluation of its effectiveness on understanding written material on daily life situations in patients.  

Methods: The research was a quasi–experimental one with pretest–posttest design for two experimental and control groups. The research sample 
comprised 30 children and adolescents with Down syndrome who were selected through availability sampling among students of two special 

schools in Hamedan city (Hamedan province, West of Iran). Subjects were randomly assigned into two experimental (n=15) and control (n=15) 

groups. The research instruments included: A) the Wechsler intelligence scale for children– revised version (WISC–R), which this test has five 
primary index scores, the verbal comprehension index (VCI), visual spatial index (VSI), fluid reasoning index (FRI), working memory index 

(WMI) and processing speed index (PSI). Two subtests had to be administered to obtain each of the primary index scores; thus, 10 subtests were 

primary subtests. The full scale IQ was derived from 7 of 10 primary subtests: both verbal comprehension subtests, one visual spatial subtest, 
two fluid reasoning subtests, one working memory subtest, and one processing speed subtest. B) The Persian version of test of language 

development–primary 3 (TOLD–P3), which this test consists of 5 core subtests (picture vocabulary, oral vocabulary, grammatical understanding, 

sentence imitation and grammatical completion) which then comprise the overall composite score (language quotient). Three supplemental 
subtests (word discrimination, phonemic analysis, and word articulation) were provided for an expanded clinical analysis of “speech” systems, 

and C) two researcher–made written tasks as the pretest and post–test, they used to measure the written texts comprehension in the experimental 

and control groups. The intervention program was conducted in 12 sessions. Each session was 30 minutes. Some tasks were taken to parents as 
home tasks. This program was included basic reading skill tasks (phonological awareness, visual decoding tasks and vocabulary development).  

Results: Results of covariance analysis showed that Applied Reading Program had a significant effect on comprehension of written material in 

students with Down Syndrome (p<0.001). 
Conclusion: Based on the results of this study, teachers and pediatricians of children with Down syndrome are recommended to use a reading 

program that improves understanding of the written material and reading performance in these children. The intervention evaluated here was 
novel in its integrated approach to reading and language instruction for children with Down syndrome and is educationally realistic. 

Keywords: Reading program, Down syndrome, Applied reading program.  
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  .۹1(:۹)؛ ۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ذرماهآ برخط انتشار 

طراحی برنامۀ خواندن کاربردی و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد خواندن متون نوشتاری در 
 های زندگی روزمرۀ کودکان با سندرم داونموقعیت

 ۳، غالمعلی افروز۲زاده، *سعید حسن1خانیاحمد قره
 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛دکترای روان . دانشجوی1
 دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ ،شناسی و آموزش کودکان استثناییشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار گروه روان. دکترای روان۲
 دانشگاه تهران، تهران، ایران. ،شناسی و آموزش کودکان استثناییکان استثنایی، استادممتاز گروه روانشناسی و آموزش کود. دکترای روان۳

 shasanz@ut.ac.ir * رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

  1۳۹۷ مهر11: رشیپذ خیتار ؛1۳۹۷ مرداد1۲: افتیدر خیتار
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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

 
 دهیچک

. هدف پژوهش حاضر، تدوین یک برنامۀ خواندن ویژۀ مهارت خواندن است از اکتسابات بسیار مهم آموزشگاهی که کودکان سندرم داون در آن مشکل دارند، زمینه و هدف:
های اجتماعی به این کودکان و نیز بررسی کودکان سندرم داون، در جهت تسهیل آموزش خواندن، فهمیدن و کاربست انواع مواد نوشتاری مهم در زندگی روزمره و موقعیت

 .بوداثربخشی این برنامه 
گام با نشانگان داون شهرستان همدان آموزان دبستانی آهسته. جامعۀ آماری دانشبودآزمون با گروه گواه پس آزمونشی، از نوع پیشآزمایطرح پژوهشی از نوع شبه بررسی:روش

نایی شهر کودک سندرم داون شاغل به تحصیل در مدارس استث ۳۰در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ پژوهش شامل 1۳۹۵-1۳۹۶ بودند که در سال تحصیلی
ند از: نسخۀ فارسی مقیاس هوشی تجدیدنظرشدۀ بود شکل تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش، عبارتهمدان بودند که پس از همتاسازی در دو گروه آزمایش و گواه، به

آزمون، برای سنجش آزمون و پسعنوان پیشاخته بهس( و دو متن نوشتاری محققTOLD( )P3-1۳۹۳(، نسخۀ فارسی آزمون رشد زبان )(WISC-R( 1۳۸۶وکسلر کودکان )
 تحلیل شدند. ۲۵ویرایش  SPSSافزار ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با نرمدادن مداخله در دوازده جلسه، دادهدرک مطالب نوشتاری، قبل و بعد از مداخله. پس از انجام

 (.>۰٫۰۰1p) داردگام با نشانگان داون تأثیر معناداری آموزان آهستهندن کاربردی بر درک مطالب نوشتاری دانشنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش خوا ها:یافته
 تواند به بهبود عملکرد خواندن کودکان سندرم داون کمک کند.های این پژوهش، برنامۀ خواندن کاربردی میبر اساس یافته گیری:نتیجه

 برنامۀ خواندن کاربردی، سندرم داون، عملکرد خواندن. :اکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های ذهنی و ها و محدودیتهای شناختی، توانمندیتوجه به ویژگی

ها، در تنظیم برنامهظرفیت یادگیری کودکان و نوجوانان سندرم داون 
های مؤثر آموزش، تعیین کیفیت و کمیت مواد آموزشی، اتخاذ روش

ها و وظایف اولیا و مربیان است ترین رسالتبسیار مهم و از اساسی
(. در میان کودکان با ناتوانی هوشی، افراد مبتال به نشانگان داون 1)

مع بشری زیاد ای دارند. اوالً تعداد این کودکان در جواجایگاه ویژه
طور که شایسته است، مسائل مربوط به آن بررسی و است؛ ثانیاً هنوز آن

آشکار نشده است؛ ثالثًا با استفاده از امکانات و معلومات تخصصی 
های الزم را در توان بیشتر این کودکان را تربیت کرد و کفایتالزم می

(. ۲باشند ) ها به وجود آورد تا برای جامعه افرادی مفید و کاراآن
 1۰۰۰تا  ۸۰۰در  1ترین اختالل ژنتیکی با شیوع نشانگان داون متداول

شود. این علت تغییرات کروموزومی ایجاد میتولد زنده است که به
تعداد تولد همواره با افزایش سن بارداری مادران در جوامع مختلف در 

داون  ترین خدماتی که کودکان با نشانگانحال افزایش است و از مهم
بخشی و آموزشی است که هدف اصلی به آن نیاز دارند، خدمات توان

کردن های این کودکان برای برآوردهها استفاده از حداکثر تواناییآن
 (.۳نیازهای شخصی و اجتماعی است )

آموزان با نشانگان داون، آموزش وپرورش دانشهدف از آموزش
کار و شرکت در یک جامعۀ  ها را برای زندگی وهایی است که آنمهارت

شدن در جامعه برای یکپارچه توانمند کند. حضور فعال و یکپارچه
دسترسی خوب به کاالها و خدمات و شرکت در تحرکات و اقدامات 

هایی دارد. چنین تعاملی با جامعه به هدفمند و امن نیاز به توانایی
ریف حال های متعدد نیاز دارد. تعاتوانایی تشخیص اطالعات از راه

آموزان سندرم داون که تنها بر خواندن کلمات حاضر از سواد برای دانش
(. اسکراگز بیان ۴اند، مناسب نیست )و ارائۀ دقت و توجه تمرکز کرده

آموزان با نشانگان داون یک چالش کند خواندن برای بسیاری از دانشمی
حوزۀ  آموزان دارای سندرم داون، دراست و مربیان و والدین دانش

رو آموزش خواندن و درک مطلب به این کودکان با مشکالت زیادی روبه
 (.۵هستند )

طور کلی، در کودکان با نشانگان سندرم داون، یادگیری در مقایسه با به
وری یادگیری، افراد عادی کارآمدی کمتری دارد. این محدودیت در بهره

هرچند مطالعات ارتباط و تناسب خاصی با سطح کلی بهرۀ هوشی دارد؛ 
نشان داده که استفاده از برخی مداخالت آموزشی، در کمک به این 

 (.۶آموزان در حوزۀ خواندن مؤثر است )دانش
آموزان با نشانگان داون ثابت کرده کاتیم دربارۀ آموزش خواندن به دانش

ها متداول بوده های متفاوت، سالها و شیوهکه در این زمینه دیدگاه
ها برای آموزش مشکل است مربیان استفاده از این شیوهاست و برای 

طور کلی، در اند. بهها استفاده کردهطور پراکنده از این شیوهو اکثراً به
های آموزش، از ها آموزش خواندن مهم نبوده و آموزش حیطهاین روش

(. ۷تر بوده است )ای، مهارت اجتماعی و پایه مهمقبیل مهارت حرفه
آموز، حتی کودکان با سندرم خواندن بر روی هر دانش ندادنآموزش

داون هم تأثیرات بدی دارد. القهتانی با بررسی راهبردهای آموزشی 
نظریات رفتارگرایی و ساختارگرایی، به این نتیجه رسید که بهترین 

ها روش برای آموزش خواندن به کودکان با سندرم داون تقسیم قسمت

تر است تا تر و سادهبه موضوعات کوچکو فرایندهای پیچیدۀ آموزش 
سازی حذف شود و همچنین اگر های مشکل با جریان عادیقسمت
های زندگی ارتباط داده شود، در آموزش های یادگیری با موقعیتفرایند

 (.۸تواند مفید باشد )گام بسیار میخواندن به کودکان آهسته
درم داون را آموزان سنآموزش خواندن برای دانش مارتینکلمن

صورت داند و خواندن کاربردی بهصورت کاربردی بسیار مفید میبه
توانند با آموزان میکند: چگونه دانشگونه تعریف میتمرکز اصلی را این

طور محدود، از خواندن برای استفاده از توانایی خواندن حتی به
منظور حل مشکالت و تکمیل و آوردن اطالعات الزم بهدستبه
بدیهی است در مواد های روزانه استفاده کنند. دادن فعالیتجامان

آموزان مبتال به سندرم داون که در ویژه برای دانشخواندنی کاربردی، به
های اند، توجه به ویژگیزمینۀ تفکر انتزاعی با مشکل جدی مواجه

ترین گام در شناختی و فرایند یادگیری ایشان در امر یادگیری، اساسی
 (.۹) و توسعۀ مهارت خواندن است آموزش

برنامۀ درسی کاربردی مبتنی بر ابعاد مختلف مهارت زندگی، از قبیل 
های کاری های زندگی روزمره و مهارتهای اجتماعی، مهارتمهارت

آموز مشخص است. در برنامۀ درسی کاربردی نیازهای ویژۀ دانش
زها طراحی آموز بر اساس آن نیاشود و برنامۀ درسی هر دانشمی
تنها نیازهای فعلی، بلکه به نیازهای آیندۀ شود. این برنامه نهمی

کند. نتایج تحقیقات نشان داده است کودکان آموز نیز توجه میدانش
اند های آگاهی واجی ضعیفماندۀ مبتال به سندرم داون در مهارتعقب

و مشکالت زیادی در خواندن خواهند داشت؛ زیرا مهارت آگاهی 
شناختی در کسب سواد و رشد خواندن و نوشتن نقشی اساسی واج

 دارد.
شناختی و از آنجا که در بسیاری از تحقیقات ارتباط بین آگاهی واج

توان از نظریۀ محدودیت اکتساب خواندن مشخص شده، می
شناختی پایه در کودکان دچار مشکل خواندن حمایت کرد. در واج

در کودکان با نشانگان داون  پژوهش فلتچر و باکلی مشخص شد که
شناختی و خواندن ارتباط وجود دارد. این های آگاهی واجبین مهارت

کودک با نشانگان داون را از نظر توانایی آگاهی  1۷پژوهشگران 
های کردن آزمایش کردند. یافتهشناختی و مهارت خواندن و هجیواج

رابطۀ بین  دهندۀ وجود آگاهی واجی در این کودکان وها نشانآن
 (.1۰به نقل از شناختی بود )های خواندن و آگاهی واجمهارت

بیرن و همکاران در بررسی کودکان با سندرم داون نشان دادند که در 
های زبانی و خواندن، نُه ماه دیرتر از کودکان عادی این کودکان، مهارت

های ذهنی های درسی متناسب با تواناییتهیۀ برنامه(. 11کند )رشد می
آموزان استثنایی که بتواند های مختلف کودکان و دانشو جسمی گروه

این افراد را برای یک زندگی مستقل آماده سازد، بسیار ضروری است. 
شده توسط همتی علمدارلو حاکی از این است های پژوهش انجامیافته

آموزان خصوص دانشبا نیازهای ویژه بهآموزان که دستیابی دانش
سندرم داون به اشتغال و زندگی مستقل، مستلزم برخورداری آنان از 

هدف اصلی پژوهش حاضر، (. 1۲برنامۀ درسی کارکردی است )
بر عملکرد طراحی برنامۀ خواندن کاربردی و بررسی اثربخشی آن 

 م داون بود.های زندگی روزمرۀ کودکان دارای سندرخواندن در موقعیت
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۳ 

 روش بررسی 2
آزمون با پسآزمونآزمایشی و طرح آن پیشروش پژوهش حاضر، نیمه

گروه گواه بود. جامعۀ آماری، شامل تمامی کودکان با نشانگان داون 
های سوم، چهارم و پنجم دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی شهرستان پایه

حصیل مشغول به ت 1۳۹۶-1۳۹۷که در سال تحصیلی  ندهمدان بود
نفر بود که با استفاده از جدول کرجی  1۴۰بودند. حجم جامعه 

آموز دختر و پسر سندرم داون انتخاب شدند. در این دانش ۳۰مورگان، 
ای تصادفی گیری چندمرحلهپژوهش، برای انتخاب نمونه از روش نمونه

وپرورش شهر استفاده شد. در مرحلۀ اول از نواحی دوگانۀ آموزش
صورت تصادفی انتخاب و در مرحلۀ دوم از بین یک به همدان، ناحیۀ

تمامی مدارس استثنایی ناحیۀ دو، مدرسۀ ابتدایی انتخاب شد و در هر 
نام آنان، کودکان مدرسه بر اساس آخرین گزارش معلم و پروندۀ ثبت

های ورود و خروج، سندرم داون شناسایی شدند و پس از اعمال مالک
پذیر که نمرۀ هوشی ناتوانی هوشی آموزش نفر از دختران و پسران ۳۰

عنوان نمونۀ نهایی پژوهش سازی شده بود، بهها همگنو زبان آن
طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تخصیص انتخاب شدند و به

های ورود و خروج عبارت بود از: کسب نمرۀ یافتند. گفتنی است مالک
با استفاده از آزمون هوشی  در هوش و زبان ۳۰تا  ۲۵و نمرۀ  ۷۰تا  ۴۰

های گروه . برنامۀ آزمودنیTold–P3وکسلر کودکان و آزمون رشد زبان 
صورت آزمایشی به این صورت بود: آموزش برنامۀ خواندن کاربردی به

 ای سه بار در هفته. دقیقه۳۰جلسۀ  1۲انفرادی، طی 
ر و معیاهای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی؛ میانگین، انحرافداده

اسمیرنوف، کولموگروفآزمون جدول توزیع فراوانی و آمار استنباطی: 
با  ۲۵نسخۀ  SPSSافزار و آزمون تحلیل کوواریانس با نرمآزمون لوین 

 وتحلیل شدند.( تجزیهp<۰٫۰۵سطح معناداری )
آزمون مقیاس تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر کودکان: برای سنجش 

رشدۀ هوشی وکسلر کودکان ها، از مقیاس تجدیدنظهوش آزمودنی
استفاده شد که با اجرای آن، سه هوش بهر کالمی، عملی و کلی به 

بار در ( را نخستینWISCدست آمد. مقیاس هوش وکسلر کودکان )
منظور سنجش هوش کودکان تهیه کرد. این وکسلر، به 1۹۴۹سال 

تجدیدنظر شد و پس از  1۹۷۴سال در سال  ۲۵مقیاس پس از 
–WISCقیاس هوشی تجدیدنظرشدۀ وکسلر کودکان )هنجاریابی، م

Rمقیاس دارد که عبارت گذاری شد. مقیاس اخیر دوازده خرده( نام
ها، مقیاس کالمی شامل اطالعات، شباهتاست از: شش خرده

مقیاس غیرکالمی یا حساب، واژگان، فهم، حافظۀ عددی و شش خرده
، تنظیم قطعات، هاعملی شامل تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، مکعب

مقیاس مازها و حافظۀ ها و مازها که از این تعداد، دو خردهتطبیق نشانه
منظور سنجش به یهارون الرشید عددی جنبۀ ذخیره دارد. شهیم و

ساله و برای استفاده در شهر شیراز مقیاس 1۳تا  ۶هوش کودکان 
ه تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر کودکان را ترجمه، انطباق و با استفاد

نفری هنجاریابی کرد. اعتبار بازآزمایی این مقیاس 1۴۰۰از یک نمونۀ 
 ۰٫۹۸تا  ۰٫۴۲کردن آن ( و اعتبار دونیمه۰٫۷۳)میانۀ  ۰٫۹۴تا  ۰٫۴۴

زمان آن با استفاده از ( گزارش شده است. روایی هم۰٫۶۹)میانۀ 
بستگی نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان هم

 (.1۳بود ) ۰٫۷۴( WPPSI)دبستانی پیش

استفاده شد.  TOLD-P3ها، از آزمون برای سنجش رشد زبان نمونه
تا  ۴هامیل برای سنجش رشد زبان کودکان این آزمون را نیوکامر و 

و با نام آزمون  1۹۷۷اند و برای اولین بار در سال ساله تهیه کرده1۲
مهمی در آن  ، مجموعه تغییرات1۹۸۲رشد زبان انتشار یافت. در سال 

، ویراست 1۹۸۸تغییر نام یافت. در سال  TOLD-Pبه عمل آمد و به 
انتشار یافت. در سال  TOLD-P:2تحت عنوان  TOLD-Pدوم 

های تجربی خود و ، سازندگان آزمون بر اساس اندوخته1۹۸۸
کردند، تغییراتی را استفاده می TOLD-P:2پیشنهادهای افرادی که از 

برای استفادۀ   TOLD-P:3در آزمون به وجود آوردند و بدین ترتیب
 سال شکل گرفت. 11تا  ۸سال و  ۴تا  ۰کودکان 

های زاده و مینایی با توجه به ویژگینسخۀ فارسی این آزمون را حسن
ز ای بیش ااند و روی نمونهزبان انطباق دادهشناختی کودکان فارسی

آمده در دستاند و نتایج بهزبان هنجاریابی کردهکودک فارسی 1۲۳۸
زمینۀ اعتبار و روایی آزمون، اطمینان کافی برای استفاده از این ابزار را 

زبان به دست آورده های زبانی کودکان فارسیبرای ارزیابی مهارت
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 های سنی، رتبهخام، معادل
ترین اطالعات ها و این نمرات، مهمهای ترکیبها و بهرهآزمونخرده

 (.1۴در آزمون مزبورند ) مربوط به عملکرد کودک
آموزان مبتال به های نوشتاری برای سنجش درک خواندن دانشمتن

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

ای سوم و هپایه بخوانیمشده در محتوای کتابِ کاربردههای بهکلمه
ماندۀ ذهنی، کلمات برگرفته از برنامۀ چهارم ابتدایی کودکان عقب

هایی ها، 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 شد. در پایان هر متن، پنج سؤال درک مطلب که نشانگر سازمان

آموزان از آن متن بود، قرار گرفت. هدف از این آزمون، میزان 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 این آزمون از نوع آزمونتوجه به اینکه 

تعیین روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد. برای این منظور شش 
وتربیت، آزمون را با توجه نفر از استادان دانشگاه و متخصصان تعلیم

سنجید، های آموزشی و محتوایی مدنظر را میبه میزان دقتی که هدف
و میزان مطابقت آن را با هدفی که از آن استخراج شده بندی کردند درجه

ها را تأیید کردند. برای تعیین و روایی محتوایی آزمون نمودهبود، تعیین 
پایایی، از روش درصد توافق استفاده شد. برای این منظور، رسیدن به 
حد تسلط را برای آزمون مشخص کرده، سپس دو فرم موازی از این 

آموزان همان پایه اجرا شد و نفره از دانش۳۰ی آزمون بر روی گروه
آموزانی که در هر دو آزمون به حد تسلط رسیدند یا سپس درصد دانش
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۴ 

عبارتی ضریب پایایی درک مطلب آزمون یا به تعیین شدنرسیدند، 
 به دست آمد. ۰٫۸۹

های این برنامه با هدف پدیدآوری، با روشی نوین برای ارتقای مهارت
انی و کارکردی کودکان مبتال به سندرم داون در جهت پایۀ رشدی، زب

آزمون های خواندن و افزایش درک مطالب خوانداری و بر اساس مدل
زبانی الگوی روانیو  ۵-شناختی گآشاهای آگاهی واجشنیداری مهارت
 توسط محقق تدوین شده است. 1آزمون ایلی نوی

 ای به تفکیک جلساتله. برنامۀ مداخ1جدول 
 زمانمدت تکالیف محتوا هدف جلسه

 اول
های اجرای برنامه
 مقدماتی

برگزاری جلسه و تشریح اهداف اجرای 
برنامه برای والدین و آموزگاران کودکان 

 سندرم داون
 دقیقه ۳۰ دادنکردن و گوشتقویت رفتار مربوط به نگاه

 دوم
های آشنایی با مهارت
 پایۀ خواندن

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

 شنیداری

آموزش باال و پایین، بزرگ و کوچک، 
های های ساده، بازیبازوبسته و چیستان

 …های کوتاه وجورکردنی، قصه
 

 دقیقه ۳۰

 سوم
های آموزش مهارت
 پایۀ خواندن

درک بصری، تداعی  تشخیص بینایی:
 بصری، تکمیل بصریبصری، حافظۀ 

آموزش تطابق سایه و تصویر، تشخیص 
کردن ها، استفاده از پازل، جفتتفاوت

های تصویری، شیء تصاویر، استفاده از قصه
 گمشده و...

 دقیقه ۳۰

 چهارم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
گاهی از هجاها: آموزش دربارۀ  آ

 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

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

ببین و بگو کدام کلمه صدای سا دارد؟ »
 «صابون و سینی

 دقیقه ۳۰

 پنجم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
تجزیۀ کلمه به هجا: آموزش دربارۀ 

 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش

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

شود ؟ اگر خانه را جدا بگوییم، چطوری می»
 «نه-خا

 دقیقه ۳۰

 ششم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
های ترکیب هجا: آموزش دربارۀ بخش

 دهندۀ کلمهتشکیل

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

شود چال می-بعد تو آن را با هم بگو، یخ
 «یخچال

 دقیقه ۳۰

 هفتم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
های حذف هجا: آموزش دربارۀ بخش

 دهندۀ کلمهتشکیل

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

 «ماند؟ سهکلمۀ کاسه کا را برداریم، چه می
 دقیقه ۳۰

 هشتم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج
آموزش دربارۀ شناسایی قافیه: 

 دهندۀ کلمههای تشکیلبخش
کدام کلمه آخرش با »قافیه، مانند بیان کلمۀ هم

 «کند؟ پل، گل، میزبقیه فرق می
 دقیقه ۳۰

 نهم
آموزش آگاهی 

 شناختیواج

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

شناسایی واج پایانی و نامیدن واج 
 آغازین

گویم هایی که میکلمه»بازی با کلمات، مانند 
شوند؟ صدای اول با چه صدایی شروع می

 «کلمۀ خاک چیست؟
 دقیقه ۳۰

 دهم
های آموزش مهارت

 اجتماعیکارکردی
 آشنایی با عالئم اجتماعی

آموزش تابلوهای ایستگاه اتوبوس، تاکسی، 
 …های بهداشتی وسرویس

 دقیقه ۳۰

 دقیقه ۳۰ آمیزی و استفاده از تناظررنگ آشنایی مشاغل مختلف کارکردیهای مهارت یازدهم
 دقیقه ۳۰ آشنایی با انواع سکه و پول، ریال و تومان آشنایی با پول برای خرید های کارکردیمهارت دوازدهم

                                                      
1. The  Illinoise Test of Psycholinguistic Abilities  
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۵ 

منظور رعایت مالحظات اخالقی، ابتدا فرم رضایت شایان ذکر است به
گاهانه در اختیار والدین قرار گرفت و تمام نکات الزم اعم از اهداف  آ
پژوهش، افشانکردن اطالعات کودکان و... به والدین کودکان 

رسانی شد و به والدین و مسئوالن اطمینان داده شد که شرکت اطالع
 گونه ضرر و زیانی را متوجه کودکان نخواهد کرد.در پژوهش، هیچ

 ها افته ۳

ی توصیفی بهرۀ هوشی و نمرۀ رشد زبان در دو گروه آزمایش هاشاخص
 ±1٫1۵۶ معیار سن گروه آزمایشو گواه بررسی شد. میانگین و انحراف

 بود. 1۲٫1±1٫۰۲1معیار سن گروه گواه ، میانگین و انحراف1۲٫۶

 واه و آزمایشهای توصیفی بهرۀ هوشی و آزمون رشد زبان گروه گ. 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

 در گروه گواه و 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
 1٫1۷ ۳٫۶ ۰٫۸۴ ۳٫1 آزمایش

۰٫۰۰1> ۲۹٫۸1۶ ۰٫۵۲۵ 
 ۰٫۹۴ ۲٫۷ ۰٫۷۹ ۲٫۸ گواه

 سرعت خواندن
 ۳٫۷۶۳ ۲۸٫۴۲ ۲٫۳۶۵ ۲۶٫۰۸ آزمایش

۰٫۰۰1> ۲۶٫۳۸۳ ۰٫۴۹۴ 
 ۳٫۹۴۶ ۲۴٫۲1 ۳٫۲1۴ ۲۵٫1۲ گواه

 دقت خواندن
 1۲٫۰۰۵ ۷۰٫۴۷ 11٫۲۵۷ ۶۲ آزمایش

۰٫۰۰1> ۲۸٫۲۳۲ ۰٫۵11 
 1۰٫۸1۵ ۵۶٫۶ ۹٫۸۸1 ۵۹٫۷۳ گواه

فرض دادن تحلیل کوواریانس، پیشگفتنی است در ابتدا، قبل از انجام
فرض شده بررسی شد. پیشنمرات متغیرهای مطالعهبودن توزیع نرمال
شده با استفاده از آزمون بودن متغیرهای مطالعهنرمال

اسمیرنوف بررسی و مالحظه شد. برای متغیر عملکرد کولموگروف
فرض اسمیرنوف پیش(، آزمون کولموگروف>۰٫۰۰1pخواندن )

نشان داد  بودن نمرات را تأیید کرد. همچنین نتایج آزمون لویننرمال
ها برقرار است و استفاده از تحلیل کوواریانس سانی واریانسهم
مانع است و پایایی نتایج های پژوهش حاضر بیمنظور تحلیل دادهبه
آمده از آن تأیید شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان دستبه

آزمون دقت آزمون، میانگین نمرات پسدهد که پس از حذف اثر پیشمی
آموزان با نشانگان اندن، سرعت خواندن و درک متون خواندن دانشخو

داری بیشتر از گروه گواه است اطور معنداون در گروه آزمایش به
(۰٫۰۰1>p در نتیجه استفاده از برنامۀ خواندن کاربردی بر درک .)

های زندگی روزمره تأثیر آموزان با سندرم داون در موقعیتمطلب دانش
 دارد.

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

اثربخشی آن بر عملکرد خواندن در زندگی روزمره در افراد مبتال به 
سندرم داون بود. این برنامه چندین اصل را سرلوحۀ آموزش قرار 

بودن مطالب دهد. از جمله نکات مهم در این برنامه، کاربردیمی
آموزی، آموزش مفاهیم پایه و انی و کمک به زبانآموزشی، گفتاردرم

های رشدی آموزش خواندن و افزایش آگاهی واجی بر اساس یافته

اند، علوی و ابوحیدری انجام دادههای قبلی بود. در پژوهشی که پژوهش
حافظۀ شنیداری، ادراک  مشخص شده کودکان مبتال به سندرم داون در

 دارند و های آوایی مشابهیویژگی تمایز بین صداهایی کهو شنیداری 
(. همچنین پژوهش 1۵اند )دچار مشکل نیز در تولید گفتار و تلفظ

شناختی در اکثر کودکان با که اختالالت واجنشان داده زاده مستقیم
های یافته (.1۶سندرم داون از نوع تأخیری است، نه از نوع انحرافی )

ه آموزش برنامۀ خواندن پژوهش اخیر نشان داد بین گروه آزمایشی ک
گونه آموزشی اند و گروه گواه که از هیچکاربردی را دریافت کرده

برخوردار نشدند، از نظر متغیر درک مطلب تفاوت معناداری وجود 
سو با نتایج مطالعات گذشته خوان و همدارد. نتایج پژوهش حاضر، هم

افزار احی نرمطر»است؛ برای مثال با تحقیق بریهی و همکاران با عنوان 
محور و ارزیابی اثربخشی آن بر آموزش خواندن کاربردی خانواده

(، تحقیق 1۷« )آموزان با نشانگان داونهای زبان و گفتار دانشمهارت
آموزان شناختی دانشبررسی سطح آگاهی واج»میکائیلی منیع با عنوان 

با  ( و1۸« )پذیر دوزبانه در زبان سوادآموزیتوان ذهنی آموزشکم
بررسی تأثیر آموزش خواندن و »پژوهش دهقان و همکاران با عنوان 

تا  ۴آموزش سنتی بر زبان درکی و بیانی کودکان مبتال به سندرم داون 
سوست. همچنین نتایج ( هم1۹« )۶۰تا  ۴۰ساله با بهرۀ هوشی 1۰

کنند سو است که بیان میاسکراگز و دابرلی هم این مطالعه با پژوهش
آموزشی مؤثری برای تدریس ندن کاربردی، روش آموزش خوا

آموزان مبتال به سندرم داون است که آنان در زندگی هایی به دانشمهارت
ها نیاز منظور آمادگی برای ورود به جامعۀ بزرگسالی، بدانروزمره و به

های اجتماعی، هایی سبب افزایش مهارتدارند. چنین توانمندی
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۶ 

(. ۵،۲۰شود )مستقل در این افراد می های زندگینفس و مهارتعزت
خواندن کاربردی، یکی از اند که های مزبور حاکی از آنپژوهش

منظور آموزان با نیازهای ویژه بهریزی برای دانشهای اصلی برنامهمؤلفه
با بررسی تحقیقاتی که و همکاران است. اریکسون ورود به جامعه 

ان با سندرم داون انجام داده آموزدربارۀ آموزش خواندن در میان دانش
های که بین توانایی زبان شفاهی و مهارت ند، به این نتیجه رسیدندبود

در (. ۲1درک خواندن در این افراد ارتباط مستقیمی وجود دارد )
ها، مانند کودکان کنندهگام، تحول و هماهنگی تحلیلکودکان آهسته

از یک تصویر یا جای برداشت کلی بهنجار نیست. این کودکان، به
کنند. ناتوانی محرک دیداری، به یک بعد یا جزئی از یک تصویر توجه می

های آوایی مشابهی گام در تمایز بین صداهایی که ویژگیکودکان آهسته
دارند، به ضعف در حافظۀ شنیداری و ادراک شنیداری مربوط است. 

زش توان از تحقیقات فوق داشت که آموبندی کلی را میاین جمع
تواند به بهبود عملکرد گام میهای کودکان آهستهمتناسب با ویژگی

 (.1۵حافظه و شناخت بهتر آنان کمک کند )

 گیرینتیجه 5

نظر از آموزان صرفخواندن، پایه و اساس آموزش برای همۀ دانش
ای بنیادین برای پیشرفت و موفقیت سطح توانایی آنان است؛ زیرا مؤلفه

شود و نیل به آموز محسوب میزندگی دانشهای مختلف در جنبه
های صرفاً اهداف استقالل اجتماعی و اقتصادی با ارائۀ آموزش

وپرورش ویژه با این نوعی که در مقاطع تحصیلی آموزشتئوریک، به
های کاماًل پذیر نیست؛ بلکه آموزششود، امکاناستثنایی ایران ارائه می

عنوان گام بهنیازهای فرد آهسته مداری الزم است کهکاربردی و مهارت
بودن پژوهش دربارۀ یک عضو جامعه مدنظر قرار گیرد. با توجه به مثبت

تأثیرگذاربودن خواندن کاربردی بر زندگی روزمرۀ کودکان با سندرم 
های بایست در تألیف کتابربط میهای ذیداون، مسئوالن و سازمان

ه سندرم داون بازنگری کرده، ویژماندۀ ذهنی بهآموزان عقبدرسی دانش
بودن و استفاده در زندگی و وضعیت فرهنگی تدوین بر اساس کاربردی

 شود و در اختیار آنان قرار گیرد.
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