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 چکيده
وهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان پایه های دوم تا چهارم پژ

از نوع زمینه یابی  -این پژوهش، توصیفی. مدارس عادی دوره ی ابتدایی شهر دهلران صورت گرفت

جامعه مورد بررسی شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه های تحصیلی دوم تا چهارم . مقطعی بود

نفر به روش نمونه  211بود، که از بین آنها تعداد  2931-39شهر دهلران در سال تحصیلی ابتدایی 

ابزار . گیری خوشه ای چند مرحله ای که یکی از انواع نمونه گیری تصادفی است، انتخاب شدند

روایی این ابزار از طریق روایی . گردآوری اطالعات، آزمون محقق ساخته ی سیاهه خواندن بود

مورد تأیید جمعی از کارشناسان خبره گفتاردرمانی و معلمان با تجربه آموزش و پرورش  محتوایی،

نتایج پژوهش حاضر . تعیین گردید 93/1قرار گرفت و پایایی آن از طریق معیار آلفای کرونباخ 

بوده % 66/22نشان داد؛ میزان شیوع کلی اختالل خواندن در سه پایه دوم، سوم و چهارم ابتدایی 

در بین پایه ها، پایه دوم بیشترین درصد شیوع اختالل خواندن را داشته و پایه چهارم . است

در مجموع شیوع اختالل خواندن برای پسران بیش از . کمترین میزان شیوع را دارا بوده است

 .دختران بوده است

 اختالل خواندن، نرخ شیوع، مقطع ابتدایی، شهر دهلران :يديکل واژگان
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اختالل خواندن در دانش  وضعيت ابتال بهبررسی 

 ابتدایی دهلرانوزان پایه هاي دوم تا چهارم دوره آم
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 مقدمه

از لحاظ سنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از سن . درصد برآورد شده است 91تا  2ه طور کلی دامنه ناتوانی یادگیری از ب

 [.2]سالگی قرار دارند  21تا  21سالگی به تدریج افزایش می یابند و اکثر آنها در گستره سنی  22تا  6

 01تقریباً و همکاران معتقدند که  2واالس. اختالل در خواندن یا نارساخوانی استیکی از شایع ترین انواع اختالالت یادگیری، 

بعضی کودکان علی رغم وجود هوش طبیعی، فرصت های مناسب  [.1]در خواندن مشکل دارند  ،درصد دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری

 ، 1بر اساس تعریف انجمن روانشناسی بریتانیا. [9]ست آموزشی و عدم وجود اختالالت هیجانی، یادگیری خواندن برایشان دشوار ا

 [.4]نارساخوانی به مشکالتی در صحت و روانی خواندن و هجی کردن کلمات بر می گردد 
توجه به داشتن هوشی طبیعی، با مشکالتی در یادگیری  کودکان دارای اختالالت ویژه یادگیری، بافلتچر و همکاران معتقدند 

مانی تشخیص داده می شوند که پیشرفت در آزمون های استاندارد شده برای خواندن، ریاضیات یا بیان نوشتاری به طور مواجه می باشند و ز

 [.1]یالت و سطح هوشی می باشد قابل مالحضه، زیر سطح مورد انتظار بر حسب سن، سطح تحص

ه در نتایج تحقیقاتی که در زمینه شیوع اختالل نظر به اهمیت بحث توانایی در خواندن بخصوص در عصر حاضر، و با توجه به اینک

خواندن در مناطق مختلف صورت گرفته است، میزان شیوع این اختالل متفاوت گزارش شده است، از این رو پژوهش حاضر با هدف 

تدایی در شهر دهلران پاسخگویی به این سؤال که نرخ شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان پسر و دختر پایه های دوم تا چهارم مقطع اب

 . چگونه است ؟ طرح ریزی و اجرا گردید

 

 طرح مسئله - 
یکی از مباحث مهمی که همواره توجه متخصصین امور بهداشت و درمان و سیاستگذاران کالن جامعه را به خود جلب آموزش 

ی از نرخ شیوع، امکان مقابله، مداخله، جذب آگاه. کرده است، نرخ شیوع اختالالت و بیماری ها و مباحث مربوط به همه گیر شناسی است

  [.6]بودجه و کار پیشگیری یا مالحظه ای نظام دار را برای مسؤلین، سیاستگذاران آموزشی و بهداشتی فراهم می سازد 

خواندن یکی از عمده ترین روش های کسب . اختالل در خواندن یا نارساخوانی از شایع ترین انواع اختالالت یادگیری است

به همین دلیل در اکثر جوامع، سواد . هر فردی در اجتماع مجبور است مقدار زیادی نوشته را بخواند. معلومات و دانش به حساب می آید

خواندن و نوشتن کلید موفقیت آموزشی است و بچه هایی که در خواندن ضعیف هستند، گروهی بسیار آسیب پذیر در یادگیری دروس 

 [.9]تحصیلی و بعد از آن هستند که موجب می شود پیشرفت های ناچیزی در امر تحصیل داشته باشند  مختلف و در تمامی سالهای

در حالی که بعضی . شواهد اخیر نشان می دهد که متغیرهای شناختی به شکل انفرادی به لحاظ تأثیرشان روی خواندن متفاوتند

نقص واج شناسی دارند یا همراه با نقص واج شناسی، آسیب های  کودکان دارای نقص توجّه هستند، بعضی از کودکان به شکل مجزا

اما به طور خاص نارسایی در خواندن نوعی اختالل در اشتباه کردن کلمات شبیه به هم، . مغناطیس سلولی، دیداری یا شنوایی، هم دارند

خوانی کلمات، مشکالت شدید در هجی کردن  حدس زدن کلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهای کلمات، آیینه خوانی یا وارونه

فرض بر این است که افراد نارساخوان در [. 0]کلمات، بی میلی و انز جار از یادگیری خواندن و دشواری در تشخیص جزء از کل می باشد 

به نظر می رسد افراد  .استفاده از رمزهای واج شناسی ناکار آمد بوده و احتماالً ظرفیت حافظه فعال واج شناختی آنها محدود است

از نارساخوان، فاقد راهکار سنجیده ای برای تکرار و رمزگردانی هستند که این امر به کاستی در رمزگردانی اطالعات جدید در تمام زمینه ها 

 [.3]جمله خواندن منجر می شود 

می کنند، که مربوط به کارکرد نیمکره فضایی استفاده  -کودکان در مراحل مقدماتی برای اکتساب خواندن از راهبردهای دیداری

اما در مراحل پیشرفته، کودکان به منظور خودکار شدن خواندن از راهبردهای زبانی بهره می جویند که مربوط به کارکرد . راست مغز است

. هانه صورت می گیرددر این مرحله بازشناسی حروف و کلمات خودکار می شود، در نتیجه خواندن به صورت نا آگا. نیمکره چپ مغز است

بنابراین تحول خواندن متضمن انتقال اطالعات از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز است، در حالیکه در برخی کودکان این انتقال صورت 

ارتباط در این شرایط کودک هر بار سعی می کند رابطه بین شکل حروف نوشته شده و مفهوم آن را پیدا کند و از آنجایی که این . نمی گیرد

خودکار نشده است، کودکان دچار ایجاد وقفه و درنگ روی کلمات و تکرار آنها می شوند که سرعت و سیالی خواندن را تحت تأثیر قرار می 

 [.22]و [ 21]بیکر این نوع اختالل را اختالل ادراکی خواندن نامیده است . دهد و خواندن بسیار کند و به طور منقطع صورت می گیرد

کودکان مشکالت عدم توانایی در تمییز شنیداری صداها را دارند که این مشکل ممکن است در نتیجه عفونت گوش که فرد قبالً به  برخی از

                                                           
1- Vallas 
2- British Psychplogical Society: BPS   
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گروه دیگر از کودکان دارای مشکالت . برخی دیگر از کودکان ممکن است به صورت مادرزادی دچار ناتوانی باشند. آن مبتال شده، ایجاد شود

مشکل آنها در ارتباط حروف با یکدیگر است که مربوط به . د که ممکن است حروف و کلمات را به صورت واژگان بنویسندتمییز بینایی هستن

در . مشکالت بچه هایی که اختالل در خواندن دارند ناشی از ضعف قدرت و عملکرد در مغز آنهاست. ذخیره ذهنی حافظه بلندمدت آنهاست

رت عادی عمل می کنند، اما قدرت تمرکز برای تجسم در حافظه یا تلفظ قبل از اینکه آنها به درجه این کودکان چشم ها و گوش ها به صو

اختالل خواندن در چهارمین ویراست تجدید نظر شده طبقه بندی تشخیصی و آماری اختالل . باالتری از عملکرد هوش برسند، پایین است

ینه خواندن بر پایه آزمون هنجار شده فردی با توجه به سن، هوش و آموزش پیشرفت در زم: های روانی به این صورت تعریف شده است

 [.21]متناسب با سن باید به صورت چشم گیری پایین تر از سطح مورد انتظار باشد 

اختالل های یادگیری در خطر ابتال به اختالل های همراه از جمله اختالل بیش فعالی، کمبود توجه، اختالل های ارتباطی و 

درصد کودکان مبتال به اختالل خواندن بیش فعال هستند و در مورد کودکان مبتال به  11داده ها حاکی از آن است که تا . دگی هستندافسر

بسیاری از افراد مبتال به اختالل در خواندن، شواهدی  [.29]اختالل نوشتن تصور می شود که در معرض مشکالت باالتر اجتماعی قرار دارند 

این . قدان پیشرفت سلول های مغز نشان می دهند که در نواحی بینایی و شنوایی باعث گسترش مشکالت در خواندن می شودرا در مورد ف

ناشی از وجود مشکالتی در نورون هایی است که یک شبکه در مغز تشکیل داده اند و به نظر می رسد برای تغییرات زمانی تخصص یافته اند 

[24.] 

 2ز مشکالت دوران کودکی است و شایع ترین اختالالت یادگیری، اختالل خواندن و یا ناتوانی خواندن یکی ا اختالالت یادگیری

او تالش هایش را برای ساخت و هنجاریابی یک . انجام گرفت 1نخستین تالش ها در زمینه شناسایی اختالل در خواندن توسط مونروئه. است

این آزمون از خواندن شفاهی، تشخیص لغات، تمایز قایل . الس چهارم متمرکز نمودآزمون تشخیص خواندن برای کودکان پایین تر از ک

شدن بین لغات و خواندن بدون صدا برای تعیین سطح خواندن و همچنین تحلیل خطاهایی که کودک در خواندن مرتکب می شود، بهره 

 [.21]بهبودی در سطح خواندن شود  فرضیه مونروئه این بود که حذف خطاهای ویژه خواندن می تواند باعث. می گیرد

اشتباه خواندن از قبیل حذف، افزودن، آیینه )خطای تلفظ : مؤلفه های شناسایی اختالل خواندن در این پژوهش عبارت بود از

شده با توانایی درک رابطه بین شکل حروف، کلمات و جمالت نوشته )، میزان درک مطلب ( خوانی یا وارونه خوانی، جابجایی و جایگزینی

 .و سرعت خواندن که بر حسب ثانیه محاسبه گردید( مفهوم آنها

 

  پيشينه پژوهش -2
میزان شیوع اختالل خواندن در تبریزی؛  [.29]و [ 26]درصد است  6تا  1/9طبق آمار جهانی، شیوع مشکالت خواندن بین 

 [.23]درصد گزارش شده است  1/1ش دیگری و در پژوه ،[20]گزارش کرده است درصد  21تا  4ایران  را جمعیت دانش آموزی

درصد کودکان دبستانی در ایاالت متحده مبتال به اختالل در خواندن  4تخمین زده شده است که طبق نظر کاپالن و همکاران؛ 

مدارس یا معرفی  تعداد پسرهای مبتال به اختالل در خواندن در. درصد را گزارش کرده اند 0تا  1مطالعات مربوط به شیوع، ارقام . هستند

پسرهای مبتال به اختالل در خواندن به دلیل مسائل رفتاری، که بیشتر مورد . شده به کلنیک ها، سه تا چهار برابر بیشتر از دخترها هستند

 [.11]توجه هستند، به مراتب بیشتر و زودتر از دختران شناخته می شوند 

را  9این مطالعه کودکان لندن و آیزل آووایت. در بریتانیا صورت گرفت 2391یکی از مطالعات مرتبط با اختالالت خواندن در سال 

درصد پسران آیزل آووایت  4درصد پسران لندن و  21این پژوهش نشان داد که کندی در خواندن در تقریباً . مورد مقایسه قرار داده است

صرفنظر از مشکالت در روش شناختی، . بیشتر اتفاق می افتد این مطالعه دریافت که بروز این دسته اختالالت در پسران. بروز کرده است

درصد گزارش شده  0شیوع اختالل خواندن در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، دانمارک و بریتانیا در ارقامی نزدیک به هم، در حدود 

 [.12]است 

درصد گزارش می کند که پسران  0/1ر خواندن را با بررسی نتایج پژوهش های انجام یافته در ایران نرخ شیوع اختالل د؛ بهراد

گزارش می کند که میزان شیوع ؛ 4همچنین سوگال [.6]مبتال هستند ( اختالل خواندن)درصد بیش از دختران به این مشکل  1/1تا  2/2

استانویچ و . [11]تال شده اند درصد بیش از دختران به این اختالل مب 6/2درصد می باشد و پسران  21ساله،  21تا  6این اختالل در سنین 

 3درصد، در دانش آموزان پسر  3/4درصد، در مناطق شهری  0/21شیوع اختالل خواندن را در دانش آموزان مناطق روستایی ؛ 1همکاران

                                                           
1- Reading Disabilities 
2- Marian Monroe 
3- Isle of wight 
4- Sougall 
5- Stanovich 



 75-51، ص 5331، پاییز  3پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

برابر بیشتر از  4تا  9درصد برآورد کرده اند و دریافتند که شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان پسر  1/9درصد و در دانش آموزان دختر 

درصد و در دانش آموزان دختر  1/0میزان شیوع اختالل خواندن را در دانش آموزان پسر ؛ 2سیلور و هجین. [19] دانش آموزان دختر است

و درصد، در دانش آموزان پسر پایه چهارم  2/9همچنین میزان شیوع در دانش آموزان دختر پایه چهارم و پنجم . درصد بیان کرده اند 9/4

درصد گزارش  6درصد و در دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی  21درصد، در دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم ابتدایی  1/0پنجم 

درصد و در  22بیان می کنند که شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی برای پسران ؛ 1تایلور و بیگلنت. [14] کرده اند

درصد  9درصد و در پایه ی پنجم ابتدایی برای پسران  9/1درصد و در دختران  1/3درصد، در پایه ی چهارم ابتدایی در پسران  1/9ن دخترا

درصد در دانش آموزان دوم  21باالترین میزان شیوع اختالل خواندن را در حدود ؛ سانسون و همکاران. [11] درصد است 1/9و در دختران 

درصد اختالل ؛ رحیمیان بوگر و صادقی. [16] درصد گزارش نمودند 9ن شیوع را در دانش آموزان پایه ی پنجم حدود و پایین ترین میزا

درصد و دختران  1/3درصد؛ در پایه سوم، پسران  3/1درصد و برای دختران  0/21خواندن در شهرضا را در پایه دوم ابتدایی برای پسران 

. درصد گزارش کرده اند 0/1درصد و دختران  3/6درصد؛ در پایه پنجم، پسران  1/9درصد و دختران  1/0درصد؛ در پایه چهارم، پسران  4/4

درصد پایه پنجم  9/4درصد پایه چهارم و  6/1درصد پایه سوم،  0/6درصد دانش آموزان پایه دوم،  4/21در نتیجه این پژوهش، به طور کلی 

با بررسی شیوع نارساخوانی در دانش آموزان ابتدایی شهرستان  ؛صداقتی و همکاران. [19] مدارس ابتدایی دچار اختالل خواندن بوده اند

درصد و کمترین میزان شیوع را در دانش آموزان دختر  11اصفهان، بیشترین میزان شیوع نارساخوانی را در دانش آموزان پسر پایه اول با 

به طور . غیر از پایه چهارم، درصد نارساخوانی پسران بیشتر از دختران بوده است در همه ی پایه ها. پایه پنجم با صفر درصد اعالم نموده اند

 درصد مربوط به دختران بوده است 94درصد مربوط به پسران و  66درصد بوده، که از این میزان  21پایه  1کلی فراوانی نارساخوانی در 

ری در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و طی بررسی شیوع ناتوانی یادگی؛ نتایج پژوهش شریفی و داوری. [10]

درصد دانش  11/9و ( درصد 0/0درصد و دانش آموز پسر  01/9دانش آموز دختر )درصد دانش آموزان پایه اول  41/1بختیاری، نشان داد 

همچنین در این پژوهش تفاوت . خواندن بودند دچار اختالل( درصد40/21درصد و دانش آموز پسر  69/4دانش آموز دختر )آموزان پایه دوم 

 میزان شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان دختر و پسر معنادار بود و تعداد بیشتری از دانش آموزان پسر دچار اختالل خواندن بودند

[13]. 

 

 پژوهشروش  -3
د مختلف در یک مقطع زمانی معین مورد در تحقیقات مقطعی افرا. از نوع زمینه یابی مقطعی بود -طرح پژوهش حاضر توصیفی

در این پژوهش پایه . [91]در این تحقیق تغییرات را از طریق مقایسه همزمان گروه های مختلف مطالعه می کنند . مطالعه قرار می گیرند

رد بررسی در این پژوهش، جامعه ی مو. های دوم تا چهارم مقطع ابتدایی به تفکیک جنسیت، از نظر اختالل خواندن مورد بررسی قرار گرفت

بود، که از بین آنها تعداد  2931-39شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه های تحصیلی دوم تا چهارم ابتدایی شهر دهلران در سال تحصیلی 

که ابتدا یک بدین صورت . نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای که یکی از انواع نمونه گیری تصادفی است، انتخاب شدند 211

مدرسه  1در مرحله بعد، از منطقه انتخاب شده . منطقه از میان مناطق چهارگانه شهر دهلران، به طور تصادفی به عنوان خوشه انتخاب شد

طور نفر به  21مدرسه دخترانه انتخاب گردید و سپس از هر مدرسه، از بین پایه های دوم تا چهارم ابتدایی، از هر پایه تعداد  1پسرانه و 

 . تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید

سال، داشتن هوش طبیعی و دارا بودن حواس بینایی و  22تا  9از مالک های ورود به نمونه ها قرار داشتن در طیف سنی 

ه اطالعات این اطالعات بنابر مطالع)شنوایی سالم بود و نیز مالک های حذف نمونه شامل مشکالت تکلم و بیماری های مزمن جسمی بود 

با توجه به نظر )موارد دارای مشکل و مشکوک به داشتن مشکل (. مندرج در پرونده دانش آموز و مشاوره با اولیاء مدرسه آنها کسب گردید

دانش آموز دیگری جایگزین ( قرعه کشی)از نمونه حذف و با روش نمونه گیری تصادفی ساده ( اولیای مدرسه، بخصوص مربی بهداشت

 . گردید
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 توضيع فراوانی و درصد گروه هاي نمونه بر حسب جنسيت و پایه تحصيلی.  جدول شماره 

فراوانی  درصد فراوانی پایه جنسيت

 کل

درصد 

 کل

  %66/26 11 دوم پسر         

61 

 

 

 %66/26 11 سوم 11%

 %66/26 11 چهارم

 

 دختر

  %66/26 11 دوم

61 

 

 %66/26 11 سوم 11%

 %66/26 11 چهارم

 %11  21  %11  21  جمع
 

 آزمون سياهه خواندن -3- 

طراحی و ساخت این آزمون به منظور تشخیص سریع . در این پژوهش از آزمون محقق ساختة سیاهه خواندن استفاده گردید

، ( خطاها)خواندن، تعداد غلط ها برای تصحیح و نمره دهی به آزمون . اختالل خواندن در دانش آموزان پایه های دوم تا چهارم ابتدایی بود

هر متن برای هر )بدنه اصلی آزمون شامل سه متن است . توانایی درک مطلب دانش آموزان و سرعت مطالعه ثبت و مورد سنجش قرار گرفت

و جمعی از  برای ساختن متن، با مشورت کارشناسان خبره گفتاردرمانی. سؤال درک مطلب نیز وجود دارد 1که در پایان هر متن ( پایه

از ( واژگانی که ساده یا بسیار سخت نبودند)معلمان با تجربه، با استفاده از فهرستی از واژگان مهم، پرکاربرد و در حد تسلط دانش آموزان 

 متن مذکور با مضمون نسبتاً ساده و قابل درک برای دانش. کلمه ای ساخته شد 211کتاب های فارسی هر پایه یک متن داستانی کوتاه 

قابل ذکر است متن مذکور عیناً در کتاب درسی دانش آموزان نیامده و برای . طراحی و ساخته شد( بر حسب سن و پایه تحصیلی)آموزان 

درصد متن را به درستی بخواند، یعنی بیش از پنج غلط نداشته و در نمره درک مطلب نیز  31اگر دانش آموزی بتواند . آنها تازگی داشت

اما در مورد دیگر آزمودنی ها . سؤال می شد، از نظر خواندن در سطح مطلوب ارزیابی گردید 1سؤال از  4ی به حداقل قادر به پاسخگوی

درصد کلمات را درست می خواند و نمره درک مطلبش  31در این مرحله چنانچه آزمودنی حداقل . مجدداً آزمون برای بار دوم اجرا گردید

سؤال را  9سؤال درک مطلب حداقل  1غلط نداشته و از مجموع  21کلمه متن، بیش از  211مجموع  یعنی از)درصد یا بیشتر می شد  61

در سطح خواندن قابل قبول در نظر گرفته می شد و اگر نمره آزمودنی کمتر از این میزان بود، در سطح ضعیف خواندن ( بدرستی پاسخ گوید

صرف ( بر حسب ثانیه)حسب مدت زمانی که آزمودنی از شروع تا پایان متن خواندن در نهایت بر . و به عنوان اختالل خواندن تلقی گردید

  .می کرد، شاخص سرعت خواندن محاسبه گردید

این ابزار از طریق روایی محتوایی، مورد تأیید جمعی از کارشناسان خبره گفتاردرمانی و معلمان با تجربه آموزش و پرورش  2روایی

دانش آموز و  11به این معنی که از هر پایه تحصیلی . استفاده شد 1آزمون مکرر -اعتبار آزمون از روش آزمونبه منظور تعیین . قرار گرفت

سپس دو هفته بعد مجدداً . دانش آموز به طور تصادفی از مدارس ابتدایی شهر دهلران انتخاب و با این آزمون ارزیابی شدند 61در مجموع 

تعیین گردید، که بیانگر اعتبار قابل  93/1آزمون  9ت نتایج از طریق معیار آلفای کرونباخ بررسی و پایاییدر نهای. آزمون روی آنها اجرا گردید

 . قبول آزمون است

 

 روش اجراء -2-3
پس از مراجعه به آموزش و پرورش، ابتدا لیست مدارس دریافت و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ابتدا 

به منظور به حداقل رساندن تأثیر عوامل مداخله گر و . سپس افراد نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. انتخاب شدند مدارس مورد بررسی

م مزاحم پژوهش با مراجعه به اطالعات موجود در پرونده دانش آموزان و مشاوره با اولیاء مدرسه، مواردی نظیر مشکالت بینایی، شنوایی، تکل

همچنین جهت پیشگیری از . ی و روانی مورد بررسی قرار گرفت و افراد مبتال از نمونه کنار گذاشته شدندو بیماری های جسمی، عاطف

برای ارزیابی اختالل . مشکالت اجرایی و اخالقی، تنها دانش آموزانی که برای شرکت در ارزیابی رضایت داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند

                                                           
1- Validity 
2- Test - retest 
3- Reliability 
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طور انفرادی در اتاقی قرار گرفته و سپس متن آزمون مربوط به پایه تحصیلی خود را با صدای بلند خواندن، ابتدا هر یک از دانش آموزان به 

درصد 31در صورتی که نمرة آزمودنی در متن کمتر از . خواندند و تعداد خطاها و امتیاز درک مطلب آن ها توسط کارشناس محاسبه گردید

...( نظیر جداول، درصد ها و )نتایج با ابزار آمار توصیفی . ختالل خواندن تلقی گردیددرصد می شد، به عنوان ا 61و در درک مطلب کمتر از 

 .    نرم افزار اس پی اس اس، جمع بندی و گزارش شد 29و به کمک نسخه 
 

 یافته هاي پژوهش -4
دوره ی ابتدایی شهر پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان پایه های دوم تا چهارم مدارس عادی 

 .آمده است 1یافته های حاصل از اجرای آزمون سیاهه خواندن در جدول شماره . دهلران صورت گرفته است

 

 توضيع فراوانی و درصد وقوع اختالل خواندن در دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی بر حسب پایه. 2جدول شماره 

 

 پایه

 ندانش آموزان مبتال به اختالل خواند

 کل دختر پسر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %1/29 9 %21 9 %11 4 دوم

 %1/21 1 %21 1 %21 9 سوم

 %1 1 %1 2 %1 2 چهارم

 %  /66 4  %1  6 %3 /33 8 جمع
 

م مبتال از دانش آموزان دختر کالس دو% 21از دانش آموزان پسر کالس دوم، و % 11مشاهده می شود،  1همچنان که در جدول 

% 1از دختران و در بین دانش آموزان کالس چهارم، % 21از پسران و % 21در بین دانش آموزان کالس سوم، . به اختالل خواندن بوده اند

و % 1/21، % 1/29درصد اختالل خواندن برای پایه های دوم، سوم و چهارم به ترتیب . دختران دچار اختالل در خواندن بوده اند% 1پسران و 

از دختران مبتال به اختالل خواندن بوده اند، که % 21از پسران و % 99/29همچنین در مجموع سه پایه ی مورد بررسی، . می باشد 1%

 .نمایانگر بیشتر بودن شیوع اختالل خواندن در پسران است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایه تحصيلیدرصد شيوع اختالل خواندن در دانش آموزان به تفکيک جنسيت و پ.  نمودار شماره 

 

. مشاهده می شود، پسران پایه دوم بیشترین نرخ شیوع اختالل خواندن را دارا بوده اند 2همچنان که در نمودار شماره ی 

 . همچنین همان طوری که در نمودار قابل مشاهده است، پایه چهارم کمترین میزان شیوع اختالل خواندن را بین پایه ها دارا بوده است
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 بنديبحث و جمع  -5
اختالل خواندن انگیزه دانش آموزان را برای یادگیری پایین می آورد و نظام آموزشی را در رسیدن به اهدافش با مشکل مواجه 

نتایج کلی . بنابراین بهترین اقدام برای دانش آموزان مبتال، شناسایی سریع و اقدام به موقع در جهت درمان و رفع مشکل می باشد. می کند

م شده نشان می دهد که میزان شیوع اختالل خواندن در دانش آموزان مقطع ابتدایی رقم باالیی است و نیازمند اقدامات سریع تحقیقات انجا

برآورد شده است، که % 66/22طی پژوهش حاضر، میزان شیوع کلی اختالل خواندن در سه پایه دوم، سوم و چهارم ابتدایی . و به موقع است

بوده است؛ در پایه های دوم و سوم اختالل خواندن پسران بیش از %( 21با )بیش از دختران %( 99/29با )سران این نرخ در مجموع برای پ

همچنین در بین پایه ها، . دختران بوده است اما در پایه ی چهارم تفاوتی مشاهده نشد، و درصد اختالل برای هر دو جنس یکسان بوده است

خواندن را داشته و پس از آن پایه سوم و در نهایت پایه چهارم کمترین میزان شیوع اختالل خواندن پایه دوم بیشترین درصد شیوع اختالل 

که میزان شیوع این اختالل  دست آمد، با نتایج پژوهش تبریزی؛ میزان شیوع اختالل خواندن که در نتیجه این پژوهش به. را دارا بوده است

که میزان اختالل خواندن کودکان  ؛کرده است، و همچنین با برآورد کاپالن و همکاراندرصد اعالم 21تا  4را در جمعیت دانش آموزی 

از این نظر که درصد اختالل  و سوگال،درصد تخمین زده اند، همخوانی ندارد، اما با نتایج پژوهش های بهراد  4دبستانی در ایاالت متحده را 

 . همخوانی داردخواندن برای پسران را بیش از دختران گزارش داده اند، 

از محدودیت های این پژوهش میسر نبودن امکان بررسی رابطه ی اختالل خواندن با برخی عوامل اثرگذار بر آن، همچون سطح 

تحصیالت والدین و سایر اعضای خانواده، تعداد و ترتیب فرزندان، و نیز میزان بهره گیری از رسانه های گروهی و مواد آموزشی بود که 

 .    شود این متغیرها در بررسی های آتی مد نظر قرار گیرند پیشنهاد می

در پایان توصیه می شود که برنامه های آموزش خواندن از سنین پیش از دبستان و در خانه آغاز شود و با خرید کتاب داستان 

نها قبل از ورود به مدرسه حل و ناتوانی یا های مناسب بتدریج کودکان را با کلمات و تلفظ صحیح آنها آشنا سازند، تا تأخیر و عقب آگاهی آ

این اقدام بخصوص در دانش . )اختالل آنها قبل از شروع آموزش رسمی تشخیص و اقدامات الزم در خصوص علت یابی و درمان صورت گیرد

نیداری و  مغزی دارد نیز ش -آموزان دوزبانه بسیار مفید است و در شناسایی زود هنگام کودکانی که اختالل آنها جنبه ی هوشی، دیداری

در نهایت پیگیری وضعیت تحصیلی، اختالالت و ناتوانی های یادگیری دانش آموزان توسط اولیاء مدرسه و والدین توصیه می (. مؤثر است

 .شود
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