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 چکیده

 . انجام شد آموزان شهرستان شهرضا دانش تعیین میزان شیوع اختالل خواندن در  این پژوهش با هدف:هدف
کمک  ، انتخاب شده بودند به) نفر300هر پایه ( ای تصادفی گیری طبقه  روش نمونه به آموز پسر و دختر دبستانی که  نفر دانش1200 :روش

آمـار توصـیفی، آزمـون    هـای   روشها بـه کمـک    داده. شدندآزمون هوشی ریون رنگی کودکان وآزمون تشخیصی سطح خواندن بررسی         
 . کرامر تحلیل گردیدندVدو و آزمون   خی،ناپارامتریک

و کمترین میـزان شـیوع در        %)8/10( آموزان پسر پایه دوم     ل خواندن در دانش    این بررسی نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختال         :ها  یافته
 ابتال به اخـتالل خوانـدن بیشـترین میـزان     %3/11آموزان پسر در پایه دوم روستایی با      دانش. بوده است %) 8/2(آموزان دختر پایه پنجم       دانش

و در  % 4/10آمـوزان پایـه دوم        ایـن ارقـام در دانـش      . ا داشـتند  کمتـرین میـزان شـیوع ر      % 7/3آموزان پـنجم دختـر شـهری بـا            شیوع و دانش  
چنـین تفـاوت    هـم . بـود % 8/6) شهر و روستا (آموزان    میانگین میزان شیوع اختالل خواندن در کل دانش       . بود% 3/4آموزان پایه پنجم،      دانش

از نظـر آمـاری   مختلـف  هـای تحصـیلی     در پایـه آموزان شهر و روسـتا و   در دانش،آموزان پسر و دختر میان شیوع اختالل خواندن در دانش    
 ). >05/0p(دار بود  معنی

آمـوزان شـهری      آموزان روستایی بیش ازدانـش      آموزان دختر و در دانش      آموزان پسر بیش از دانش       اختالل خواندن در دانش    :گیری  نتیجه
 .در مجموع اختالل خواندن در این جامعه شایع است. است

 
 ، شهرضاکودکانواندن، شیوع، اختالل خ :کلیدواژه
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چهـارمین  اخـتالل خوانـدن در       ).2000 و سـادوک،   2سادوک(
 3هـای روانـی     صی و آماری اخـتالل    یبندی تشخ   طبقهتجدیدنظر  

ف یـ ن صـورت تعر   یـ به ا ) 2000،  4انجمن روانپزشکی آمریکا  (
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شـده   زانینه خواندن بر پایه آزمون م     یشرفت در زم  یپ: شده است 
آموزش متناسب با سـن،      انفرادی با درنظرگرفتن سن، هوش و     

ــه ــا طــور چشــم ب ــر از ســطح مــورد انتظــار اســت   نییگیــری پ ت
توانند بخوانند، خودپنداره مثبـت       کودکانی که نمی   ).جا  همان(

ن امـر مشـکالت    یـ دهنـد و ا     ت مـی  و رشد عزت نفس را از دس      
 و  2سونی، هار 1تزینشپ(روانی و رفتاری را برای آنها در پی دارد          

از این رو، مؤسسـه ملـی سـالمت کـودک و            . )1998،  3اسپنسر
ــه 4رشــد انســان ــدن را ن تنهــا نشــانه مســایل   ، شکســت در خوان
 بلکـه آنهـا را بخشـی از موضـوع سـالمت و              ،داند  آموزشی می 

 ).6،2000نیاتوی(شمرد  زان میآمو کلی دانش 5رفاه
ــ7چیاســتانو ــاردو8گلی، س ــ)1997( 9 و گوت وع اخــتالل ی ش
درمنـاطق  ، %8/10 روسـتایی ان مناطق   آموز  در دانش خواندن را   

آمــوزان  در دانــش و %9آمــوزان پســر  ، در دانــش%9/4شــهری 
وع اختالل خواندن   یکه ش برآورد کردند و دریافتند     % 2/3دختر
ان آمـوز    دانـش  از شـتر یبرابر ب  چهارتا  سه  پسر  ان  آموز   دانش در

ن یرنشـ یآمـوزان منـاطق فق     دانـش  ن اخـتالل در   یـ ا .اسـت  دختر
 و تزینشــپ .منــاطق مرفــه شــهری اســت از شــتریب وحومــه شــهر

 تـا  1/4ن یبـ را  ری  یادگیـ  هـای   اخـتالل وع  ی ش )1998(همکاران  
 ان پسـر  آمـوز   دانـش ،   آنان نیز  در پژوهش . کردند برآورد 3/14

ــ ــترین بیروستانش ــتالل  یش ــد اخ ــن درص ــتندری را یادگی . داش
ــار10سوانســون ــام11سی، ه ــاالتر)2003 (12 و گراه ــن می ب زان ی

ان دوم  آمـوز   دانـش  در   %12 را در حدود      خواندن وع اختالل یش
ه پـنجم حـدود     یان پا آموز  دانشوع را در    یزان ش ین م یتر  نییو پا 

وع یزان شـ  یـ  م )2002 (14نی و هجـ   13لوریس .نمودند گزارش   3%
 در ،%2/8آمــــوزان پســــر  انــــشدر درا وانــــدن اخــــتالل خ

ه چهـارم و    یـ ان پسر پا  آموز  دانش در   ،%3/4ان دختر   آموز  دانش
، %1/3ه چهـارم و پـنجم     یان دختر پا  آموز  دانش در   ،%2/8پنجم  

 در ،%10ابتـــداییه دوم و ســـوم یـــان پســـر پاآمـــوز دانـــشدر 
 %12 در روسـتا     ،%6ه دوم و سوم ابتدایی    یان دختر پا  آموز  دانش
) 1381( انیعیکالنتـری و بـد    . گزارش نمودند  %8/4شهر  و در   

  در،%6/6  رادنیــوع اخــتالل خوانــدن در منطقــه فریزان شــیــم
ی  هـا   بسـتان در د  ،%5/4) فارسـی زبـان    (های تـک زبانـه     دبستان

ــه ــی، فارســـی و گرجـــی  (دوزبانـ  در ،%7/7 )فارســـی و ترکـ
ورد برآ% 7/7رانهی پس  ها  بستاندر د  و   %7/5ی دخترانه    ها  دبستان
 .نمودند
ری یادگیـ ی    هـا     وع اخـتالل  یی مربـوط بـه شـ        ها  آمار چه اگر

وع اختالل خواندن باال اسـت و بـرای ارایـه           یمتفاوت است، اما ش   
ــه  ــام مداخل ــره   زودهنگ ــوزش و به ــانی، آم ــای درم ــری از   ه گی

هـا، دارای     ن گـروه از اخـتالل     یـ راهبردهای توانبخشی توجه بـه ا     
ــاهم ــهیـ ــی  ت بـ ــمار مـ ــگا(رود  شـ ــون15انیـ ؛ 16،1999 و اولسـ
ون، یـ ؛ ل 1999ان و اولسون،    ی، گا 19، داهه 18؛ کاستلز 17،2002ونیل

؛ 1999،  24نیفی و گر  23، بورنز 22؛ اسنو 21،1997افی و   20الکساندر
   ).1997؛ سوانسون و الکساندر، 1998، 26گلنتی و ب25لوریتا

در وع اختالل خواندن    ین ش ییتع  حاضر هدف کلی پژوهش  
  شهرسـتان شهرضـا در     ابتـدایی دختـردوره    و ان پسر آموز  دانش

 1   .دبو 1382-83لییسال تحص
 

 روش
جامعــه مــورد  .شــی اســتیمایپ -فی یتوصــ، ن پــژوهشیــا

دوم تـا   لی  یی تحصـ  هـا   هیـ ان پسر و دختر پا    آموز  دانش ،بررسی
 شهرستان شهرضـا و روسـتاهای مربوطـه در    ابتداییپنجم دوره   

ری یـ گ نمونهش   نفر به رو   1200 .دودنب 1382-83لییسال تحص 
ــرای انتخــاب . بررســی شــدندو ای انتخــاب   طبقــه-تصــادفی ب
ی پســرانه و دخترانــه  هــا ان دبســتانیــاز مهــا نخســت  آزمــودنی

 دبسـتان   30تصـادف    بـه وابسـته،   شهرستان شهرضا و روستاهای     
از و  ) روستای آن پانزده  از   دبستان   15شهرضا و   از  ن   دبستا 15(

 )نفـر  10 لییتحصـ  هیـ پاهـر    در( نفـر  40تصـادف  هدبسـتان بـ    هر
مــدارس شــمار  ،تیجنســبــرای کنتــرل عامــل . ددنانتخــاب شــ

آمـوزان    دامنه سنی دانـش    .ندددخترانه و پسرانه برابر انتخاب ش     
 و در روستا    ) سال 9ن  یانگیم( سال   12 تا   8مورد بررسی درشهر    

آمـوزان   دامنـه سـنی دانـش     . بود) سال10ن  یانگیم( سال   14 تا   8
 14 تـا  8(آمـوزان دختـر       شتر از دانـش   یپسر شهری و روستایی ب    

ارهای حـذف نمونـه     یمع. بود) 10ن کمی باالتر از   یانگیسال با م  
، تکلم، بیماری مزمن جسمی و      واییشامل مشکالت بینایی، شن   

ــده  . مشــکل عــاطفی و روانــی شــدید بــود  ــه پرون ــا مراجعــه ب ب
ــش ــا اول   تحصــیلی دان ــورد بررســی و مشــاوره ب ــوزان م ــآم اء ی
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آمـوزان   دانـش . بررسی شـدند شنوایی ی و ینایر بها از نظ    دبستان
مورد پـژوهش از نظـر مشـکالت پزشـکی مهـم بـا مراجعـه بـه                  

نی و یبــا مشــاهدات بــال. پرونــده بهداشــتی آنهــا بررســی شــدند
ــاری در  ــونهنگــام رفت ــا اجــرای آزم ــهه مصــاحبه کمــک   و ب

ل یـ نی و تکم  یافته با کودکان توسط روانشـناس بـال       یساختار مهین
 و 2ادگــا( (CSI-4) 1الیــم مرضــی کودکــان  نامــه ع پرســش

ــپرافکین ــاس ) 1994، 3اســ ــر اســ ــط DSM-IV-TRبــ  توســ
ــفــرم و(آموزگــاران  آمــوزان از نظــر   دانــش،)ژه آموزگــارانی

. هـــای مهـــم روانپزشـــکی کـــودک بررســـی شـــدند اخـــتالل
ن مشکالت روانی از نمونه حذف      یآموزان مشکوک به ا     دانش
%) 10حدود( بررسی   آموزان مورد   شمار اندکی از دانش   . شدند

 در خانـه بـه زبـان        ،ویژه در روستاها افـزون بـر زبـان فارسـی            به
ن مسأله بـا توجـه بـه خزانـه          ینمودند که ا    ترکی هم صحبت می   

آمـوزی    آموزان بررسـی شـد و اگـر دانـش           لغات فارسی دانش  
در . شـد   از نمونـه حـذف مـی       ،فارسـی بـود   زبان  ار ناآشنا با    یبس

آموزان در مورد     شناختی دانش  تیهای جمع   ژگیینامه و   پرسش
. دمـ دسـت آ  الت پـدر و مـادر آنهـا اطالعـاتی بـه       یزان تحصـ  یم

ون یـ کمـک آزمـون هوشـی ر      ها از لحـاظ هوشـی بـه         آزمودنی
ن یــی کــه در ایهــا آزمــودنی(رنگــی کودکــان بررســی شــدند 

، از نمونـه پـژوهش     نشـان داده شـدند    تر از هنجـار       نییآزمون پا 
 زیـر بهـره     هـای هـا از ابزار    برای گردآوری داده  ). حذف شدند 
 .گرفته شد
آزمون هوشـی    : کودکان ون رنگی یآزمون هوشی ر   )الف

ی ها  سری ونیشرونده ر یی پ ها  سیا ماتر یون رنگی کودکان    یر
A ،AB  وB )هوشــی کودکــان هــای معتبــر  آزمــون از) رنگــی

ــی ــری و رضــوی خسروشــاهی   (باشــد م ــین، خمی ــی، ام ، براهن
ــاه. )1371  مــاده 36دارای آزمــون ن یــشــده رنگــی ا فــرم کوت

صـورت رنگـی و بـرای        هاسـت کـه بـ     ای     مـاده  60فـرم   نخست  
مانـده ذهنـی و       افـراد بزرگسـال عقـب      ،ه سـال  11 تـا    5کودکان  

 رحمـانی   .دانند طراحی شده است    میسی ن یکه زبان انگل   یکسان
ون رنگـی کودکـان   یـ زمون هوشی رآی  یروا )1382( و عابدی 

آزمـون  بـا   ی سازه   یرواهمبستگی  به روش   را در استان اصفهان     
و  44/0 )ر کالمـی  یـ غ(بخش عملی در  هوشی وکسلر کودکان    

چنـین همبسـتگی      هـم  . نمودنـد  شگزار 48/0 بخش کالمی در  
 با هوشـبهر    ،37/0هوشبهر عملی  با ،48/0 هوشبهر کالمی آن با   
بـا معـدل درسـی سـال گذشـته          و   ،48/0 )کالمی و عملی   (کل
آزمون هوشـی ریـون    ی  یای پا های  هنمر. بود دار  معنیری و غ  04/0
 . دست آمد  به86/0ی یوه بازآزمایش به

صـی  ی تشخ آزمـون   :آزمون تشخیصی سـطح خوانـدن       )ب
باشـد کـه      اخـتالل خوانـدن مـی      صیسطح خواندن بـرای تشـخ     

بـر پایـه مجموعـه تشخیصـی        ) 1382(عابدی    و انیزیتوسط عز 
در جامعـه   ) 1997وودکـاک،    ((WDRB) 2خواندن وودکاک 

آزمــون  .ابی شــده اســتیــهنجارصــفهان آمــوزی شــهر ا دانـش 
اسـت  آزمـون     خردههشت   اختالل خواندن دارای چهارسطح و    

شناسـی را   ی واج هـا   یآگاه ، درک مطلب، و   خوانی  درستکه  
 در شـود و   مـی صـورت فـردی اجـرا        هن آزمـون بـ    یا. سنجد می

ــدن ازیتشــخ ــروا ص اخــتالل خوان خــوبی  اریی بســیایــی و پای
ب همبسـتگی   یله ضـر  یوس هون ب ن آزم یی ا یروا. است برخوردار

ب همبسـتگی کـل     یله ضـر  یوسـ  ه و بـ   69/0کل آزمون با معدل     
ن یـ ی ا یایـ ب پا یضـر  دسـت آمـد و     هبـ  63/0هوشـبهر    آزمون با 
ــون ــا  آزم ــه روش بازآزم ــود  93/0ییب ــدی،  (ب ــان و عاب عزیزی

 هـــم ،صـــی ســـطح خوانـــدن اصـــفهانیآزمـــون تشخ .)1382
ــ ــرا     هب  هــم برخــی از  شــود و مــیصــورت کــل آزمــون اج

 از. هم قابل اجراسـت    کنار ا در یی  یتنها ی آن به   ها  آزمون خرده
صی سطح خواندن اصـفهان     ین کاربردهای آزمون تشخ   یمهمتر
ــا ــدن ویی تشــخیتوان ــا ص اخــتالل خوان ــی تفکیتوان ــی ن یک ب
 1 ). جا همان( عادی است ان نارساخوان وآموز دانش
سـه روش   یادشـده بـه     ی آزمون   یز روا یپژوهش حاضر ن   در
آزمـون   ون کودکـان و   یـ آزمون هوشـی ر   نخست  : ه شد سنجید
ی دوم،  هـا   هیـ  پا آمـوز   دانش 120صی سطح خواندن روی   یتشخ

ب همبسـتگی   ین ضـر  یمتـر ک. دیپنجم اجراگرد  سوم، چهارم و  
ن یـ ه سـوم ا   یـ ، برای پا  )=44/0r(  بود ابتداییه دوم   یمربوط به پا  

ب یضـر . بود 82/0 ه پنجمیو پا 74/0ه چهارم ی پا،63/0ب  یضر
آزمـون خوانـدن بـا هوشـبهر بـدون          تگی نمرات خطـا در    همبس

 .  بـود  -66/0 متوسـط برابـر بـا        طـور   بـه  پایـه تحصـیلی      بـه توجه  
های   نمره بررسی همبستگی    ،ن ابزار یی ا یروش دوم بررسی روا   

ت یعنوان شاخصی از وضع    هلی ب یآزمون خواندن با معدل تحص    
 120ز بــر روی  یــن روش نیــا .ان بــودآمــوز دانــشدرســی 
ه یــپا هــر (دیــگرد پــنجم اجــرا تــا ی دومهــا هیــپامــوز آ دانــش
 آمـوز    دانـش  15 و پسـر    آمـوز   دانش 15شامل  ،   نفر 30لییتحص
روخـوانی  آزمـون     خردهن  یب همبستگی ب  ین ضر یشتری ب ).دختر

ــتن و ــدل م ــه پا،مع ــوط ب ــ مرب ــنجم ی ــود)81/0(ه پ ب یضــر.  ب
ه دوم  یـ لی بـرای پا   یبا معـدل تحصـ    آزمون    خردهن  یهمبستگی ا 

دسـت   هبـ  74/0 ه چهـارم  یبرای پا  و 63/0ه سوم   یی پا ، برا 38/0
_______________________________________ 
1- Child Symptom Inventory 
2- Gadow  3- Sprafkin 
2- Woodcock Diagnostic Reading Battery 
 



 

پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم

دختر پسر پایه تحصیلی شهری روستایی

 

 لییبـا معـدل تحصـ     آزمـون     خـرده ن  یـ ب همبستگی ا  یضر. آمد
روش سـوم بـرای بررسـی        .بـود  64/0 متوسـط برابـر بـا        طـور   به
له بـه بررسـی     یوس نید ب ؛ی سازه آزمون بود   یی آزمون، روا  یروا
 ان عــادی و نارســاخوان درآمــوز دانــشن دوگــروه یســه بــیمقا
در ن نمرات خطـا   یانگی نفر پرداخته شد و م     60ی به حجم  ا هنمون
ن دوگروه عـادی    یبدار    معنی دهنده وجود تفاوت   وگروه نشان د
در   و نُـه  گروه عادی     در ن نمرات خطا  یانگیم. نارساخوان بود  و

ن یی ا دار  معنیبرای بررسی   . دست آمد  ه ب 48گروه نارساخوان   
ل مـانوا   یـ حلزمـون ت  آعـادی    وگروه نارسـاخوان و   در د تفاوت  

 خطایهای  نمرهن یلی بیی تحصها هیه پایدرکل و کار برده شد  به
ی دار  معنـی خوان تفـاوت    آموزان عادی و نارسـا      دوگروه دانش 

ان آمـوز   دانشمورد خطای    ل مانوا در  یج تحل ینتا. داشتوجود  
ن سـطوح   ی بـ  دار  معنیدهنده وجود تفاوت     سطح نشان  چهار در

کـه بـا    شکلی    ، به بودان  آموز  دانشلی  یی تحص ها  هیخواندن و پا  
 زیـ زان خطـای آنهـا ن     یـ ، م آمـوزان   لی دانـش  یه تحص یباالرفتن پا 

 .فتای میکاهش 
ــپا ــون یای ــه ی آزم ــابروش ب ــر روی ی یازآزم ــر  30ب  از نف
آزمـون    خـرده ی  یایپا. انجام شد ان با فاصله سه هفته      آموز  دانش

ی یایـ ب پا ی ضـر  ،لییه تحصـ  یـ پا هـار چ روخوانی متن برای هـر    
دوم ه یـ بـرای پا  63/0 ی ازیایـ ب پایضر. ی را نشان داد   ارد  معنی

ی یی بازآزمـا  یایـ ب پا ی ضـر  .ر بـود  یـ ه پنجم متغ  یبرای پا  83/0 تا
دست    به 81/0 و   79/0 بیتتر  به زیچهارم ن  ی سوم و  ها  هیبرای پا 
 زیـ  ن  متوسـط  طـور   به  نمرات خطا  یی بازآزما ییایب پا یضر. آمد
 .باشـد  مـی وهش حاضر   ی قابل قبولی برای پژ    یایکه پا  بود   77/0
آزمـون را     ی ایـن خـرده    یایب پا یضر) 1382(عابدی   ان و یزیعز

هـای پـژوهش      داده. دست آوردنـد     به 95/0به روش بازآزمایی    
دو،   هـای آمـار توصـیفی، آزمـون آمـاری خـی             کمک روش   به

 . کرامر و آزمون کروسکال والیس تحلیل گردیدندVآزمون 
 

 ها یافته
ه یدر پا ان،   دختر %9/5  و ان پسر %8/10 ابتداییه دوم   یدر پا 

 %2/8ه چهـارم ی، در پا ان دختر %4/4  و ان پسر %5/9 ابتداییسوم  
 %8/2 و ان پســر%9/6ه پــنجم یــ و در پاان دختــر%5/3 و انپســر
 .بودنداختالل خواندن دچار ان دختر
شـهری  ان  آمـوز   دانـش  %7/5ابتـدایی لی دوم   یه تحص یپا در

 آمـوز   دانش %7/5وم  ه س ی، درپا روستاییان  آموز  دانش %3/11و
 %6/4چهــارم ه یــدرپا ،روســتاییان آمــوز دانــش %10شــهری و
   و،روســتاییان آمــوز دانــش %1/8 وشــهریان آمــوز دانــش

 ان آموز دانش %8/6 ان شهری وآموز دانش %7/3ه پنجم ـیپا در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

به تفکیک جنسیت، پایـه      های خواندن    درصد شیوع اختالل   -1نمودار
 )و روستایی شهری(کونت تحصیلی و محل س

 
ــتایی ــار  روس ــدن  دچ ــتالل خوان ــداخ ــم. بودن ــین  ه  %4/10چن

 %5/ 6،  سـوم ه  یـ ان پا آمـوز   دانـش  %8/6،  دومه  یان پا آموز  دانش
ه پـنجم  یـ ان پا آمـوز   دانـش  %4/ 3ه چهـارم و     یـ ان پا آمـوز   دانش

. بودنـد اختالل خواندن  دچار  ا   شهرستان شهرض  ابتداییمدارس  
ت یل خوانـدن را برحسـب جنسـ       وع اخـتال  یدرصد شـ   1 نمودار

ــر( ــشــهری (، محــل ســکونت )پســر و دخت و در ) ا روســتاییی
 .دهد لی دوم تا پنجم نشان مییهای تحص هیپا

ســه فراوانــی یمقا را بــرای دو آزمــون خــینتــایج 1جــدول
؛ دهـد  مـی نشـان    آموزان دختر و پسـر      اندن در دانش  اختالل خو 
ی اخـتالل   فراوانـ دار    معنـی دهنـدۀ تفـاوت       دو نشـان   آزمون خی 
ان دختـر  آمـوز  نسـبت بـه دانـش   ان پسـر    آموز  دانشخواندن در   

  .باشد می
فراوانــی اخــتالل خوانـــدن در   تفــاوت  دو  آزمــون خــی  

 دار نشـــان داد  را معنـــی روســـتاییان شـــهری و آمـــوز دانـــش
 ). 2جدول (
 

 جنسدر دو  مقایسه فراوانی اختالل خواندن -1جدول 

 سالمافراد شمار  نوع فراوانی تیجنس
 اختالل دارای افرادمار ش

 V** ارزش *دو خیارزش 

 پسر 91 507 مشاهده شده
 3/84 7/513 مورد انتظار
 دختر 46 540 مشاهده شده
 7/82 3/503 مورد انتظار

129/0 226/0 

*df=1 , p< 001/0  ; ** p< 01/0  
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شـهری و    در دو گـروه      مقایسه فراوانی اخـتالل خوانـدن        -2جدول  
 روستایی

تعداد  نوع فراوانی تجنسی
 افرادسالم

تعداد 
 افراد
 دارای
 اختالل

ارزش 
 *دو خی

 ارزش
**V 

 2/83 8/506 مورد انتظار شهری 51 539 مشاهده شده
 8/83 2/510 مورد انتظار روستایی 96 498 مشاهده شده

108/0 195/0 

*df=1 , p< 001/0  ; ** p< 05/0  

 
داری در فراوانـی   تفـاوت معنـی   دو    چنین آزمون آماری خی     هم

 ).3جدول (لی مختلف نشان داد یهای تحص هیاختالل خواندن در پا
ی هـا   هیـ پادار از نظـر فراوانـی در          تفاوت معنـی  ن  ییتعبرای  

ن یــیتعدر راســتای س کـه  یزمــون کروسـکال والــ  آ،چهارگانـه 
. شـد کـار بـرده       بهموارد چندگروهی است،     تفاوت فراوانی در  

 هـــای پایـــه دوم و ســـوم را  آزمـــودنیایـــن آزمـــون تفـــاوت 
 ،p<  ،1=df/001(دار نشـان داد       در زمینه اختالل خواندن معنـی     

75/13=H .(فراوانـی   ،لی مورد آزمون  یه تحص یچهار پا  میان   از 
ه دوم و ســوم تفــاوت یــان پاآمــوز در دانــشاخــتالل خوانــدن 

 شــتریو بــا توجــه بــه فراوانــی بداشــتند گر یکــدیی بــا دار معنــی
توان گفت که فراوانی اختالل خوانـدن        میه دوم   یپا اختالل در 

ه سـوم   یـ پا ش ازفراوانـی در   یی بـ  دار  طـور معنـی     بـه ه دوم   یدرپا
ی نسـبت بـه     دار  معنـی لی تفـاوت    یی تحص ها  هیپا ریسا. باشد می
 .گر نشان ندادندیکدی
 

  تحصـیلی هـای   پایـه در   مقایسه فراوانی اخـتالل خوانـدن        - 3جدول
 مختلف

 پایه
 تحصیلی

 نوع
 دارای سالم وانیفرا

ارزش  کل اختالل
 دو خی

 ارزش
V 

مشاهده 
 57 243 شده

مورد  دوم
 3/42 7/257 انتظار

300 

مشاهده 
 23 277 شده

مورد  سوم
 3/42 7/277 انتظار

300 

مشاهده 
 21 272 شده

مورد  چهارم
 3/41 7/251 انتظار

293 

مشاهده 
 23 269 شده

مورد  پنجم
 41 250 انتظار

291 

139/0
* 

112/0
** 

*df=2 , p< 001/0  ; ** N.S. 

ــوز دانــش %8/6شــد کــه مشــاهده مجمــوع  در ان دوره آم
 دارای 1382-83 شهرســتان شهرضــا درســال تحصــیلیابتــدایی

 تشـخیص اخـتالل یـادگیری از       باشـند و   میخواندن   اختالل در 
 .داردوجود آنها  نوع خواندن در

 
 حث ب

دادنــد کــه در پایــه دوم، ســوم، نشــان هــای پــژوهش  یافتــه
% 9/6و  % 2/8،  %5/9،  %8/10ترتیـب     چهارم و پنجم ابتـدایی بـه      

ــران و  ــران دارای % 8/2و % 5/3، %4/4، %9/5پس اخــتالل دخت
پـژوهش  هـای     یافتـه سـو بـا      هـم هـا     خواندن هستند و ایـن یافتـه      

ــباشــد کــه   مــی)1997( و همکــاران چیاســتانو  اخــتالل وعیش
، %2/3 و %9ترتیـب   و دختر بـه  ان پسروزآم در دانشرا  خواندن  

ــمو  ــدن را در پای ــزان اخــتالل خوان ــتان ه دوم ی پســران در دبس
 و  %8پسران  دبستان در   ه سوم   ی، در پا  %7/4دختران  و در  4/11%

  و در دختـران    %7/7پسـران   در  ه چهـارم    یـ ، در پا  %4ختراندر د 
دسـت   ه بـ  %5/2دختران  در   و   %4پسراندر  ه پنجم   ی و درپا  8/3%

 و  تزینشـپ هـای     یافتـه پـژوهش بـا     هـای     یافتـه  چنـین   هـم . ندآورد
وع اخــتالل خوانــدن را در یشــمیــانگین  کــه )1998 (همکــاران

پــژوهش   بــرآورد نمودنــد و%3/3دبســتانی دختــران و پســران 
ــ ــیس ــه م)2002( نیلور و هج ــ ک ــی ــن وع یزان ش ــتالل ای  را اخ
  ،%3/4 و %2/8 ترتیـــب  و دختـــر بـــهان پســـرآمـــوز  دانـــشدر
ــشدر  ــوز دان ــان پســر پاآم ــنجم ی ــارم و پ ــتان ه چه   ،%2/8دبس
  ،%1/3  دبســتانه چهــارم و پــنجمیــان دختــر پاآمــوز دانــشدر 
ــشدر  ــوز دانـ ــر پاآمـ ــان پسـ ــوم ه دوم ویـ ــتانسـ   و %10دبسـ
 بــرآورد %6دبسـتان  ه دوم و ســوم یـ ان دختــر پاآمـوز  دانـش در 
هـای   یافتـه ن پـژوهش بـا   یـ اهـای    یافتـه .اسـت  سو هماند،    هنمود

وع یزان شـ یـ هماهنـگ اسـت کـه م      ) 1381( انیعیبد  و کالنتری
ی  هــا در دبســتان، %6/6دن یــدر منطقــه فررا اخــتالل خوانــدن 

 .گـزارش نمودنـد    %7/7 ی پسرانه  ها  بستاندر د  و   %7/5دخترانه  
پژوهش حاضر نشـان دادنـد کـه در پایـه دوم، سـوم،              های    یافته

 ،%7/5،  %7/5ترتیـب     آمـوزان شـهری، بـه       چهارم و پنجم دانش   
، %3/11ترتیـب     آمـوزان روسـتایی بـه       و در دانش  % 7/3و  % 6/4

بـا  ایـن   . اختالل خواندن دیـده شـده اسـت       % 8/6و  % 1/8،  10%
وع یکــه شــ)1997( و همکــاران چی اســتانوپــژوهشهــای  یافتــه

 و  %8/10 روسـتایی آموزان منـاطق     دانش اختالل خواندن را در   
لور و  یسـ هـای     با یافتـه   برآورد کردند و     %9/4 مناطق شهری  در
 وع اخـتالل خوانـدن را در روسـتا        یزان شـ  ی که م  )2002( نیهج
یافتـه  . هماهنـگ اسـت   ،   بـرآورد نمودنـد    %8/4 و در شهر     12%
ــه ــده  ب ــدن در   دســت آم ــی اخــتالل خوان نشــان داد کــه فراوان



 

این نیـز   . های تحصیلی مختلف متفاوت است      آموزان پایه   دانش
ن یت که بـاالتر   سو اس   هم )2003( و همکاران    سوانسونیافته  با  
پایـه  ان  آمـوز   دانـش  در   %12وع اخـتالل را در حـدود        یزان ش یم

ه پـنجم   یـ ان پا آمـوز   دانـش وع را در    یزان شـ  ین م یتر  نییدوم و پا  
 .نمودند گزارش %3نزدیک به 

 دررا وع اخــتالل خوانــدن یشــطــور کلــی ایــن بررســی  بــه
هـای    هیـ  پا گریدش از یداری ب   طورمعنی  ه دوم به  یآموزان پا  دانش
 ش از یداری بـ    معنـی  طـور   آموزان روستا به     در دانش   و لییتحص
آمـوزان   دانش% 8/6مجموع   در. نشان داد  یآموزان شهر   دانش

) نـوع خوانـدن   (ری  یادگیص اختالل   یتشخدارای  مورد بررسی   
 .بودند

 :شـود   هـا مطـرح مـی       افتـه ین  یـ ن احتمـالی بـرای ا     یـی چند تب 
) 2003(گونه کـه سوانسـون و همکـاران           نخست آن که، همان   

هـای اول، دوم و سـوم         هیـ آمـوزان پا    انـد، دانـش     گزارش کـرده  
 ،لی بـاالتر  یهای تحصـ    هیها نسبت به پا     ل کمبود خزانه واژه   یدل  به

در بیشتر موارد درخواندن دارای مشکل هستند،که بـا افـزایش           
دوم آن  . رود  کم از میـان مـی       شتر کم یافت آموزش ب  یسن و در  

ن موضـوع کـه اخـتالل       یـ ا) 2002(ن  یلور و هجـ   یکه، به باور س   
ــ   ــران بس ــدن در پس ــانگر   یار بیخوان ــت نش ــران اس ــتر از دخت ش

ازمنـد مداخلـه فـوری      یاسـت و ن   پسـران    خواندن   شناسی  بیآس
ــرای کــاهش عــوارض آن اســت  ــه عق ســوم آن کــه،. ب ــب ده ی

ع ی نبود امکانات آموزشی و توز     ،)2003(سوانسون و همکاران    
 ن شـهر و روسـتا و      آموزا  ناعادالنه مواد آموزشی در میان دانش     

ی   هـا   هـا بـا زبـان       تیـ  و قوم   هـا   فرهنـگ  چنـین وجـود خـرده       هم
 عامل مهـم تفـاوت در فراوانـی اخـتالل           ،گوناگون در روستاها  

ن یـ چهـارم ا  . آموزان شهری و روستایی است      خواندن در دانش  
کنند که برای سنجش     د می ین رابطه پژوهشگران تأک   یا که، در 
 د ازیـ لی نبایتـر تحصـ     نییی پـا  هـا   هیـ پا ری در یادگیهای    اختالل

چـون در ایـن     . ارهای خشک و جدی آموزش بهره گرفت      یمع
ــدازه    ــا ان ــادگیری ت ــتالل ی ــنی، اخ ــروه س ــت   گ ــادی اس ای ع

ن یـ پنجم آن که، در رابطـه بـا ا        ). 2003 و همکاران،    سوانسون(
خزانـه ناکـافی   ) جـا  همان(همکاران و سوانسون به باور ها،    یافته

هـای بـاالتر      هیـ ه دوم نسـبت بـه پا      یـ  پا آمـوزان   واژگان در دانش  
شـود و     لی بر نبود امکانات مناسب آموزشی افـزوده مـی         یتحص

هـایی    سه با دبسـتان   یری را در مقا   یادگیوع اختالل   یتفاوت درش 
. دهـد   که از امکانات آموزشی بهتر برخوردارنـد، افـزایش مـی          

علـت گسـترش خزانـه     لی بـاالتر بـه  یهـای تحصـ     هین امر در پا   یا
ن اخـتالل   یـ وع باالی ا  یش. شود  تر می   رنگ ودک کم واژگان ک 

کـــارگیری   دهنـــده ضـــرورت بـــه  نشـــان،آمـــوزان در دانـــش
گیـری از     ن اخـتالل بـرای پـیش      یـ راهکارهایی بـرای کـاهش ا     

 . استآموزان  لی دانشی تحصسیشنا بیگسترش آس
ی وجود داشـته اسـت      یها  تین پژوهش محدود  یدر انجام ا  

آمـوزان    ت دانـش  یـ روی جمع ن پژوهش بر    ین که، ا  یاز جمله ا  
دهـی   میدر تعمـ  و دبستانی شهرستان شهرضا انجـام شـده اسـت        

ی دیگـر،     هـا   آمـوزی شهرسـتان     های دانش   تیج آن به جمع   ینتا
هـایی بـا      هـای ایـن پـژوهش بـه شهرسـتان           ویـژه تعمـیم یافتـه       به

ی زبــانی، فرهنگــی و آموزشــی بســیار متفــاوت بــا  هــا ویژگــی
های این    از دیگر محدودیت   .شهرستان شهرضا باید محتاط بود    

پژوهش میسر نبودن بررسی رابطـه اخـتالل خوانـدن بـا برخـی              
متغیرهای مهم و اثر گذار بر این اختالل مانند سطح تحصیالت           

 اقتصـادی خـانواده و میـزان بهـره          -والدین، وضعیت اجتمـاعی   
هـای گروهـی، کـامپیوتر و مـواد آموزشـی در              گیری از رسـانه   

هـای    ها در بررسی    شود این محدودیت    میخانه بود که پیشنهاد     
 .تر مورد توجه قرار گیرند گسترده
ز تکـرار   یـ گر ن ین پژوهش در شهرهای د    یشود ا   شنهاد می یپ
تــوان  شــی مــییهــای آزما ه پــژوهشیســا  درچنــین هــم. شــود

ــیش  ــای پ ــه اثربخشــی راهکاره ــه، مداخل ــانی و -ای گیران  درم
  .آموزان بررسی نمود آموزشی را برای دانش

 
 پاسگزاریس

قـاتی سـازمان    یاز بودجـه تحق   گیـری     بهـره ن پژوهش بـا     ی ا
از شـورای   . آموزش و پرورش استان اصفهان اجرا شـده اسـت         

محترم تحقیقات آموزش و پـرورش اسـتان اصـفهان و آقایـان             
هـا       اکبر ایـزدی و خـانم       و فراهانی، مهدی خدابخشی  ... ا  حجت

خاطر همکاری   طاهره انساندوست، لیال ناظم و زهرا محمدی به       
ــژوهش  ــرای پـ ــمیمانه در اجـ ــان،  ،صـ ــدیران، معاونـ ــه مـ  کلیـ

خاطر همراهی و      به ،آموزگاران و مربیان مدارس مورد پژوهش     
آمـوزانی کـه مـا را در ایـن امـر یـاری                همکاری آنها و  دانـش     

 .مینمودند، بی نهایت سپاسگزار
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