
75 

 

 
 

 
 



 
 روانشناسی و سالمتمجله 

93-76( ،1)1 ،1396 

 

Journal of Psychology and Health 

2017, 1(1), 76-93 

بادرسنینپیشازمدرسهوپسازمدرسهیغنایمحیطیخواندنرابطه

سالهعادیوکودکانبااختالل12تا9یخواندندرکودکانهامهارت

نارساخوانی
Contributions of the home literacy environment before and after going to school to the elementary 

school‐aged children’s emerging literacy and language skills (for both Healthy and Dyslexia 

students)


  1 یدالهی، الهه

         2حاتمی، جواد

     3کرمی نوری، رضا

    4(فرح)منیری، صادقه 

 چکیده
ی غنای محیطی خواندن در  این پژوهش با هدف بررسی رابطه

های  از مدرسه، با مهارت سنین پیش از مدرسه و سنین پس
ی بدون مشکل خواندن و  ساله 12تا  9خواندن در کودکان 

نوشتن و کودکان با مشکل خواندن و نوشتن مدارس شهر 
 102همین منظور این پژوهش روی  تهران صورت گرفت. به

پسر با طبقه  25دختر و  26آموز بدون مشکل خواندن ) دانش
پسر با طبقه اجتماعی  26و دختر  25اجتماعی اقتصادی پایین، 

دختر و  25آموز با مشکل خواندن ) دانش 50اقتصادی باال( و 
پسر با طبقه اجتماعی اقتصادی باال( اجرا شد. ابزار  25

شده برای سنجش غنای محیطی خواندن با استفاده از  استفاده
تست  5های خواندن در کودکان نیز توسط  و مهارت پرسشنامه

ی شدند. نتایج نشان دادند که میان از تست نما ارزیاب
آموزان نارساخوان طبقه اجتماعی  آموزان عادی و دانش دانش

های خواندن تفاوت معناداری  اقتصادی باال و پایین در مهارت
های غنای محیطی خواندن پیش و پس از  وجود دارد. در مولفه

مدرسه نیز در کودکان عادی و نارساخوان از طبقات اجتماعی و 
 همبستگیصادی باال و پایین تفاوت معناداری وجود داشتند. اقت

های  های مهارت های غنای محیطی و خرده تست میان مولفه
های مختلف  خواندن نشان دادند که این دو مؤلّفه روی مهارت

ها در کودکان  همبستگیگذارند. میزان این  خواندن اثر می
 همبستگیب نارساخوان کمتر بودند. از دیگر سو میزان ضرای

میان مؤلّفه غنای محیطی خواندن در خانه در سنین پیش از 
های خواندن بیشتر از سنین پس از مدرسه  مدرسه با مهارت

 بود.
واژه های خواندن،  : غنای محیطی خواندن، مهارتهاکلید

     تست نما، کودکان نارساخوان
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Abstract 
The present study examined the relationship 

between language and literacy activities at home in 

the pre-school years with the emergence of reading 

abilities in a sample of 152 elementary students at 

the age of 9-12 years old. The sample consists of 

both Students with and without Reading Difficulties 

(RD). The family’s Socio-Economic Status (SES) 

were the control variable. Home literacy 

environment before and after going to school are 

measured with a short Questionnaire. The students 

are assessed on two lexical or semantic reading 

tasks (word reading and word chains) and three 

non-lexical or phonological reading tasks 

(rhyming, reading for non-pseudo words and 

phoneme deletion) with NAMA test. The children’s 

response scores are analyzed and the hypotheses 

are tested at 0.05 level of significance. The results 

of ANOVA show that there are significant 

differences in reading ability (in the whole tests) 

between students with and without RD and students 

of low and high SES. Main and interaction-effects 

of student’s type and student’s gender on Home 

literacy environment were examined by ANCOVA 

showed that there are significant differences in 

reading ability and Home literacy environment 

components between students with and without RD 

and students with different gender. Furthermore, 

moderate to strong correlations were found 

between children’s reading skills and the Home 

literacy activities at home before and after going to 

school. The correlation coefficients seen between 

Home Literacy environment before going to school 

and reading skills were more than the ones of 

Home Literacy Environment after going to school. 
 

Keywords: Home Literacy Environment, 

Reading Skills, Nama Test, Dyslexia 
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مقدمه
ای  مالحظه قابل اهمیّتتنها در دوران تحصیل از  ی بشر است که نهها مهارتترین  خواندن ازجمله مهم

خواندن  .ی در مشاغل مختلف و زندگی روزمره کاربرد فراوانی داردبزرگسالبلکه در طول  ،برخوردار است
عنوان یک واحد معنادار  به آنها یک مجموعه حروف و تشخیص دادن« 1بازشناسی بصری»عبارت است از 

توجّه  با ،کلمه )حافظه( و ترکیب مفهوم آن کلمه با کلمات قبل و بعد از آن یاد آوردن معنای آن به ،)کلمه(
و  2خاص مشکالتی مانند رمزگشایی به شکل کودکان ،در نارساخوانی .مفهوم کلی آن مطلب )درک مفهوم( به

 ،ویژگی اصلی با مشکل خواندن و نوشتن این است که فرد در درست خواندن دهند. مینشان  3یا درک مطلب
بهره هوشی و شرایط درسی و  ،یا سریع خواندن و درک مطلب مشکل دارد و این ناتوانی با سن تقویمی

 یکدیگرجای  به ،کند می کلمات را تحریف ،با مشکل خواندن و نوشتن به کودک مبتال .تحصیلی مطابقت ندارد
نرخ شیوع با مشکل  .فهمد ا میمقداری از مطالب خوانده شده رصرفاٌ  خواند و نمی اصالًبرد و یا  کار می به

 (.1394 ،% است )گنجی17.5% تا 3ای  در کودکان مدرسه ،خواندن و نوشتن
 ی قطعی در این مورد هنوز نتیجه ،با وجود تحقیقات متعددی که برای یافتن علت آن انجام گرفته است

این صورت   به خواندن را ای که انجام داد عوامل اختالل با تحقیقات گسترده 4ورنون .دست نیامده است به
نیروی  ،های جسمانی مانند اشکاالت دیداری و شنیداری معلولیت ،عدم آمادگی برای خواندن :اعالم کرد

ی ها تیمعلول ،ها هواژمحدودیت در  ،عقب ماندگی عمومی رشد گفتاری و اشکاالت گفتاری ،زیستی ناکافی
 عدم ،عوامل محیطی ،عوامل اجتماعی ،سازگاری( ی )اشکاالت عاطفی وشخصیّتعوامل  ،فرهنگی و اجتماعی

آموزشی ناقص و ساختار های  روش ،شرایط نامساعد خانه ،مدرسه و تغییر مکرر مدرسه یا آموزگار بهتوجّه 
عدم  ،اشکال در درک موقعیت فضایی ،محتوای ناکافی متن خواندنی که حاوی ارزش باشد ،ناقص مدرسه
هرم رشد خواندن را  5کاریلو .کتی و تشخیص ضعیف بین تصاویر مشابهاختالل در قدرت حر ،برتری جانبی
ی آمادگی است که شامل  مرحله ،مرحله در هرم رشد خواندن کاریلو نیتر یاساسو اوّلین  ارائه کرد که

 ،)مصطفی تبریزیکند  می ی شناختی اشاره رشد مسائل پایه به خانوادگی و محیطی است و ،ی وراثتیها هجنب
خواندن  مشکالت خواندن وی ها مهارتاوّلیّه بسیاری در زمینه اکتساب های  اخیر پژوهشهای  هر دهد .(1391

دارد  تأثیربر یادگیری مهارت خواندن ها  میزان آشنایی کودکان با واج .(1995 ،6لیون)انجام شده است 
 (.1994 ،7)استانوویچ
 گذاری نامدانش  ،8زبان شفاهی ی مؤلّفه 4 بیشتر توانایی خواندن با استفاده از تر کوچکهای  هدر بچ

)حساسیت و توانایی فهمیدن ساختار آوایی زبان شفاهی( و رشد درک مطلب  10حساسیت واجی ،9حروف

                                                           
1 Visual Recognition 
2 Decoding 
3 Comprehension 
4 Vernon 
5 Carrilo 
6 Lyon 
7 Stanovich 
8 Oral language 
9 Letter-name knowledge 
10 phonological sensitivity 
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 4(1994و وگنر و دیگران ) 3(1998سنچال و دیگران ) ،2(1990)آدامز ) .مورد بررسی قرار گرفته است 1خواندن
رشد خواندن بهتری خواهند  ،کنند می و قافیه بهتر عملها  ساختار واجفهم  ،کودکانی که در بخش کردن کلمه

ندارد  آنها لغات دریافتی و سطح اجتماعی اقتصادی ،حافظه ،ارتباطی با بهره هوشیها  داشت و این توانایی
ز در مهارت رمزگشایی کلمات که ابعداً  هرچه حساسیت واجی در کودکان بیشتر باشد .(1994 ،)وگنر و دیگران

 .(5)لنیگان و دیگران کنند می اصلی پیش زمینه برای خواندن است بهتر عملی ها مهارت
ای  قافیههای  کلمات و تواناییهای  دو بخش آگاهی از سیالب به واج شناختی خودهای  بنابراین آگاهی

این  .(19847 ،لیبرمنمن و  ؛61983 ،یادگیری الفبا هم مرتبطند )بردلی و برایان به ها هر دو این .شود می تقسیم
دانش لغات و  ،سن ،آموزش خواندن به وابستهها  اما آگاهی از واج ؛گیرد می دو تقریبا هم زمان در کودک شکل

و ها  آگاهی از واج .(2003و من  8بیشتر با ادراک گفتار مرتبط است )فویها  هآگاهی از قافی .حروف است
 ؛19959 ،حوین و دیگران ؛1999 ،دن دارند )برایان و دیگراندر خوانموفقیّت  هر دو نقش مهمی درها  هقافی

 .(101999سینگسون و من 
 ،واسطه عامل و اثر محیطی به خواندن ژنتیکی کودکان عملکردر پژوهشی نشان داده شده است که د
 دعملکرای را روی  واسطه متغیّرنقش  ،در واقع محیط .در آینده اثر گذاشته است آنها خواندن عملکردروی 

موفقیّت  باعث ندتوان می یکدیگر به کمک اثرات ژنتیکی و تجارب خواندن .خواندن کودکان بازی کرده است
 ،شناختی مشکل خواندن و نوشتن عالوه بر مبنای عصب .((2005 ،11در خواندن کودک شوند )الپنن و دیگران

 برای کمک ،والدینه توجّ منحصر بفرد و قابل ،های زیادی روی نقش مهم پژوهش ،های اخیر در سال
استفاده از والدین برای آموزش خواندن چند  .اند کردهگذاری  سرمایه شان، کودکان به آموزش خواندن و نوشتن به

کودکان قادر هستند که بسیاری از  .هستند کودکانشانترین معلمان  و مهماوّلین  ،والدین ؛مزیت دارد
را  ها مهارتی مرتبط با این ها آزمونی لغات و  یاموزند و دایرهدر خانه ب نشانیوالد به کمک را ها مهارت پیش

 (.200312 ،در مدرسه ارتقا دهند )فیلدینگ بارنسلی و پوردی
فرزند در  –تعامل والدین  ،مطالعه و خواندنهای  سطح سواد و عادت ،خانه نظیر میزان درآمدی ها ویژگی

زبانی کودکان های  خواندن و تواناییی ها مهارتی با جمعیت شناختی ها ویژگی ،خواندن و نوشتنی ها فعالیت
 .(2002 ،14و برگس 199813 ،مرتبط است )اسنو

هایی که  های خواندن دارد با استفاده از پژوهش ارتباطی که میان غنای خواندنی محیط خانه و توانایی

                                                           
1 reading comprehension development 
2 Adams 
3 Senechal et al. 
4 Wagner et al 
5 Lonigan et al 
6 Bradley & Bryant 
7 Mann & Liberman 
8 Foy 
9 Hoien et al., 
10 Singson & Mann 
11 Leppa¨nen, Kaisa, and Nurmi 
12 Fielding-Barnsley and Purdie 
13 Snow, 1998 
14 Burgess 
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انجام شده  کنند میتبط آگاهی واج شناختی مر به و خواندن راکند  می خواندن مرتبط به های محیطی را عامل
های چاپی قرار گرفتن )شناسایی و تشخیص  اند که هم در معرض عکس ها نشان داده برخی پژوهش .است

میزان  ،اند هایی که والدین برای کودک خوانده ( و هم میزان کتاب19961 ،تیترها( )سایمونس و دیگران
 ،)سنچال و دیگرانکند  می بینی دبستان را پیش اوّل های خواندن این کودکان در مهد کودک و سال توانمندی

1998.) 
در زمان  آنها های واج شناختی دار باشند تنها مهارت آگاهی های عکس اگر کودکان تنها در معرض کتاب

که در معرض اوّلی  اند که کودکان کالس سایر تحقیقات نشان داده .شود میمهد کودک تقویت  به ورود
مرتبط  ،آنها های صداشناسی مرتبط است اما با پردازششان  ی پردازش نوشتنها مهارتند با ا دار بوده های عکس کتاب

 (.19932 ،نیست )کانینگام و استنوآویچ
شناختی و خواندن کافی نباشد بلکه های واجشاید تنها در معرض کتاب بودن برای کسب مهارت آگاهی

مانند تاکید روی نام حروف یا خواندن  ؛م استی خاصی از در معرض خواندن قرار گرفتن نیز مهها هجنب
که روی محیط خواندنی خانه و آگاهی  ،شناس روانشناسان  ( زبان1999طبق نظرِ سینگسن و من ) .کلمات

را  آنها ،مهد به پیش از ورود آنها اند که کودکان مهد کودکی که والدین نشان داده ،اند کردهشناختی کار  واج
این  ،اند کردهبیشتر روی خواندن کلمات در یک متن تاکید  ،ی خواندنی قرار دادندها بیشتر در معرض کتاب

محققانی که روی  .شناختی و خواندن بیشتری برخوردار بودند ی واجها مهارتشان از  همتایان به کودکان نسبت
ازجمله میزان  اند کردهبین بسیاری را تعیین  های پیش عامل اند کردهشناختی کار  های واج رشد و تحول آگاهی

نیلسون و دیگران  ،البرو ،5(1998البرو و دیگران ) ،4(1996البرو ) ،3(1990شناختی )البرو ) های واج نمایش
( و دایره لغات 9(2000فریجترس و دیگران ) ،8(1994و  1991دانش حروف )بارون ) ،(7(1991فولر ) ،6(1994)

د روی توان میتقویت هریک از این عوامل در محیط خانه  .(11(1993والی ) ،10(1992والی و راندازا ) ،)فلج
 بسزایی بگذارد. تأثیری خواندن کودک در سنین مدرسه ها مهارت

نتایج نشان دادند که میان  ،خواندن صورت گرفت مشکالت ای که روی کودکان با در مطالعه ،از دیگر سو
نتایح  .ارساخوان ارتباط معناداری وجود داردی خواندن کودکان نها مهارتمحیط غنی خانه از لحاظ خواندن و 

های  ی خواندنی خانه با تواناییها فعالیتنشان داد که  ،آموز دبستانی نارساخوان دانش 65روی  ها بررسی
ی  رابطه آنها ی معناداری ندارد بلکه با درک مطلب و نمرات هجی کردن تحصیلی کودکان نارساخوان رابطه

پژوهش نشان داد که احتماالً ارتباط میان محیط خواندنی خانه و خواندن برای  نتایج این .معناداری داشت
 متفاوت خواهد بود. یکدیگرکودکان نارساخوان و بدون مشکل خواندن و نوشتن با 

                                                           
1 Symons et al. 
2 Cunningham and Stanovich 
3 Elbro  
4 Elbro  
5 Elbro, Borstrom, and Petersen  
6 Elbro, Nielsen, and Peterson  
7 Fowler  
8 Barron  
9 Frijters et al.  
10 Flege, Walley, and Randazza 
11 Walley  
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در خواندن و در موفقیّت  اند که ارتباط بسیار محکمی میان ان در مطالعات دیگر نشان دادهگر پژوهش
( از مهارت خواندن کنند میخوانند )مطالعه  انی که بیشتر میآموز دانش :ن وجود داردمعرض خواندن قرار گرفت
)نیکل هارلر  شود میپیشرفت در خواندن  به منجر ،نوبه خود به در خواندن نیزموفقیّت  بیشتری برخوردار هستند

 .(20071 ،و دیگران
کند  می ل مهارت خواندن را تسهیلپیشرفت و تحو ،این است که تجربه بیشتر خواندن ،یک دیدگاه دیگر

مقدار زیادی تمرین خواندن نیاز دارد  ،برای تقویتِ خواندن خودکارِ کلمه ،برای مثال ؛(2005 ،)الپنن و دیگران
مطالعات طولی یک ارتباط دو طرفه را نشان  .شود مینوبه خود سبب تسهیل خواندنِ روان و صحیح  به که این

و مطالعات  4(2003اخیل و کان ) ،3(1997کانینگام و استنوویچ ) ،2(1992ویچ )سیپلوسکی و استنواند ) داده
 (.5(2003موسسه توسعه و همکاری مشترک اقتصادی )

میزان در معرض مطالعه قرار گرفتن در طول  به ،در خواندنموفقیّت  ی نشان داده شد کها مطالعهدر 
بیشتر  ،ی خواندن کودکانها مهارتدر حقیقت  .(2005 ،های تحصیل نیز بستگی دارد )الپنن و دیگران سال

 .در خارج از مدرسه بستگی دارد و بالعکس آنها میزان خواندن به وابسته
 -ارتباط میان سطح اجتماعی ،انجام شد 6توسط روئل ون استینسل 2006ای که در سال  در مطالعه

دبستان مورد بررسی  ی اوّلیّههای  لی خواندن کودکان در ساها مهارتمحیط خواندنی خانه و رشد  ،اقتصادی
-در واقع هرچه سطح اجتماعی .و سطح اجتماعی اقتصادی مثبت بود HLEمیان  همبستگی ،قرار گرفت

های  پژوهش .احتمال بیشتری کودکان از محیط غنی خواندن برخوردار بودند به ،باالتر بود ها هخانواد 7اقتصادی
باید  ،ی خواندنها مهارتی میان محیط خانه و  نابراین برای بررسی رابطهب .کردند تأیید دیگر نیز این یافته را

 اقتصادی را کنترل کرد. -سطح اجتماعی متغیّر
و اثر غنای محیطی  9(EC HOMEاثر غنای محیطی خواندن در سنین ابتدایی کودکی ) 8(1998تیلور )

در سه  EC HOME .مقایسه کردخواندن ی ها مهارترا با  10(MC HOMEخواندن در سنین میانی کودکی )
از طرفی  .است بیشتر خواندن کودکانی ها مهارتروی  ش تأثیردر ده سالگی  MC HOMEسالگی از 
غنای محیطی خواندن در خانه در سنین پایین  تأثیر به بیشتر تحقیقات .شده است MCمی روی تحقیقات ک

غنای محیطی خواندن در  تأثیربررسی  به تحقیقات کمی .خواندن بعدی انجام شده استی ها مهارتروی 
شرایط  تأثیربررسی  به ،2003در پژوهشی در سال  .خواندن پرداخته شده استی ها مهارتسنین مدرسه روی 

این  .سالگی( 10تا  6شرایط محیطی در سنین میانی کودک ) تأثیرسالگی( و  6تا  3محیطی در سنین پایین )
کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتن و هم کودکانی که در پژوهش یک پژوهش طولی بود که هم روی 

                                                           
1 Nicole Harlaar, Philip S. Dale, and Robert Plomin 
2 Cipielewski and Stanovich  
3 Cunningham and Stanovich  
4 Akhill and Cain  
5 Organization for Economic Co-operation and Development 
6 Roel van Steensel  
7 Socio-Cultural 
8 Taylor (1998) 
9 Early Childhood Home Observation for Measurement of the Environment

 

10 Middle Childhood Home Observation for Measurement of the Environment 
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چرا که دانشمندان  ؛1(2003آرلن موگلین و دنیس مولفس ) ،خواندن ضعیف بودند انجام شد ویکتوریا مولفس
معتقد بودند عوامل محیطی موثر روی پیشرفت خواندن کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتن و ضعیف 

 (.19992 ،و شایویتزفورمن  ،مشابه هستند )فلچر
 ،نشدندبندی  هیچ دستهها  هبچاوّل  (2003آرلن موگلین و دنیس مولفس ) ،در پژوهش ویکتوریا مولفس

در مورد  .کردندبندی  دسته دو دسته خوانندگان ضعیف و معمولی به را آنها بعد بر اساس نمرات خواندن
با نمرات  EC HOMEتماعی اقتصادی و اجی  طبقه ،انی که مشکل خواندن و نوشتن نداشتندآموز دانش

نمرات  Home و SES ،انی که مشکل خواندن و نوشتن داشتندآموز دانشدر مورد  .ندداشت همبستگیخواندن 
های  پیشرفت تنها میزان .ندضعیف بود MC HOME بینی پیشاما میزان ارتباط و کرد  می بینی پیشخواندن را 

( 1993انجام شده توسط بردلی )های  ند و این با پژوهشاشتهبستگی د MC HOMEمدرسه با در خواندن 
کالدول و راک  ،بردلی ،و نمرات خواندن مشاهده کرد( MC HOMEکم تا متوسط میان های  همبستگی)
استفاده  MC HOMEدیگری از های  ه)از نسخ 5(1992الستر و دوبو ) ،4(1994دوبو و ایپولیتو ) ،3(1988)

 کردند( مطابقت داشت.
واج شناختی و دانش کودک از های  میزان آگاهی ،خواندنی ها مهارتدر ارتباط غنای محیطی و  ،راینبناب

خواه کودکان بدون مشکل خواندن و  .(2003 ،)فوی کنند می میانجی را بازی متغیّرلغات و حروف نقش 
د داشته است خواندن وجو مشکالت ی سابقه آنها ی نوشتن باشند خواه کودکانی باشند که در خانواده

د در فهم توان می ،بر غنای محیط خواندنی کودک مؤثرآگاهی از عوامل  .(6ب 1991الف و  1991 ،)اسکاربروغ
خواندن کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتن و با مشکل خواندن و  عملکردبر  مؤثربهترِ عوامل محیطی 

خواندن کودکان بازی کرده  عملکردروی  ای را واسطه متغیّرنقش  ،در واقع محیط .ما کمک کند به نوشتن
در خانه )پیش و پس از مدرسه( را با  مؤثری محیطی ها هی جنب در این پژوهش قصد داریم رابطه ..است

 12تا  9ی خواندن در کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتن و کودکان با مشکل خواندن و نوشتن ها مهارت
 ساله بررسی کنیم.

غنای محیطی خواندن  ،غنای محیطی خواندن در خانه پیش از مدرسه :پیش بین متغیّر ،در این پژوهش
 اقتصادی است.-سطح اجتماعی :کنترل متغیّری خواندن و ها مهارت :مالک متغیّر ،پس از مدرسه

روش
نفر از کودکان بدون مشکل خواندن  102شامل  ،ی کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتنها آزمودنی

نفر  26 ،نفر پسر با سطح اجتماعی اقتصادی باال 26ختر با سطح اجتماعی اقتصادی باال و نفر د 25 ،هستند
ساله که با  12تا  9نفر پسر با سطح اجتماعی اقتصادی پایین  25دختر با سطح اجتماعی اقتصادی پایین و 

طع دبستان مق تصادفی از میان مدارسِ مناطق شمال شهر تهران و جنوب شهر تهران درگیری  روش نمونه
 اند. انتخاب شده ،تهران
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نفر از کودکان با مشکل خواندن و نوشتن  50شامل  ،ی کودکان با مشکل خواندن و نوشتنها آزمودنی
گیری در دسترس و پس از مصاحبه با معلم  ساله که با روش نمونه 12تا  9نفر پسر  25نفر دختر و  25 ،هستند
کودکان  .اند از میان مدارس شهر تهران انتخاب شده ،خواندنی ها مهارتهای  و انجام تست آموز دانشو خود 

 دارای سطح اجتماعی اقتصادی باال بودند. ،نارساخوانی که بررسی شدند
 ساله با اختالل نارسا خوانی 12تا  9معیار انتخاب کودکان 

 ر و یا عدم مشکل در دروس دیگ ،مصاحبه با معلم برای اطمینان از وجود مشکل خواندن و نوشتن
سالمت  ،ی ویژه اختالالت یادگیری آموزش و پرورشها هدرمانگا به مراجعه کودک ،هوشیی  مشکل بهره

 کودک و سن دقیق کودکی  جسمی کودک و اطمینان از سطح اجتماعی اقتصادی خانواده

 مصاحبه با کودک پیرامون سن و وضعیت خانوادگی وی 

 خرده آزمون  ،3یافتن قافیه ،2ی کلمات زنجیره ،1کلماتهای خواندن  استفاده از تست نما و خرده تست
 (1385 ،)کرمی نوری و مرادی 5شبه کلمات ،خواندن ناکلمات ،4حذف واج

مدیریت محترم آموزشی دانشکده  ،ها و انجام تست پرسشنامهو پر کردن  ها هدادآوری  برای جمع
ار همکاری مدارس مرتبط شده است و خواست ،آموزش پرورش به ای طی نامه ،ی دانشگاه تهرانشناس روان
 از میان این مدارس انتخاب شدند. ها هنمون

خواندن تنظیم شده است که در دو فاز زیر های  غنای محیطی و تست پرسشنامهاین پژوهش بر اساس 
 :انجام شدند

بدون آموزان  روی دانشها  و تست پرسشنامه ،ها هبرای کنترل سطح اجتماعی اقتصادی خانواد:فازاول

ی غنای محیطی  و رابطه شود میمشکل خواندن و نوشتن با سطح اجتماعی اقتصادی باال و پایین اجرا 
 .گیرد میی در کودکان بدون مشکل خواندن و نوشتن مورد بررسی قرار ها مهارتخواندن با 

ی  هو رابط شود میروی کودکان دارای مشکل خواندن و نوشتن اجرا ها  و تست پرسشنامه:فازدوم

 .گیرد میی خواندن در این کودکان مورد بررسی قرار ها مهارتغنای محیطی خواندن با 

ابزار
های  از پژوهش ،مرتبط با غنای محیطی خواندن در خانه و مدرسهسئواالت  برای سنجش و استخراج

 است.شده  استفادهاین پژوهش ی  پرسشنامهدر تنظیم  آنها های پرسشنامهپیشین و 
مختلف در نظر گرفته های  غنای محیطی که در پژوهشهای  همختلف و مولفهای  از پژوهشبا استفاده 

 .ان پاسخ داده شود طراحی شدآموز دانشغنای محیطی خواندنی که توسط خود ی  پرسشنامه ،شده بودن
 ،ندبود یکدیگرکه از لحاظ مفهومی همانند سئواالتی  ،محیط مورد بررسی قرار گرفتندهای  ههریک از مولف

دادند و  می را کمتر مورد سنجش قرارمؤلّفه که آن سئواالتی  ،شدند و با استفاده از آلفا کرونباخبندی  دسته
سنجش ی  پرسشنامهبدین ترتیب با استفاده از  ؛حذف شدند شدند می موجب کاهش آلفا کرونباخ آن دسته
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نشان داده شان  راه آلفا کرونباخهم به 1که در جدول هایی  بندی دسته ،مختلف غنای محیطیهای  همولف
 بدست آمدند. ،اند شده

 
غنایمحیطییپرسشنامهیهامقیاسازهریکبرایراکرونباخآلفاینتایج.1جدول

  پرسشنامه یها مقیاس
سئواالت  نام گروه )دسته بندی(
 پرسشنامه

 مقدار ضریب آلفا

 

ه پیش از غنای محیطی خواندن در خان
 مدرسه

α=0.712 

غنای محیطی خواندن در خانه پس از 
 مدرسه

α=0.690 



اقتصادی-سطحاجتماعی
غیر  -نوع مدرسه )دولتی ،مکان مدرسه ،ی زندگی منطقهسطح اقتصادی اجتماعی در تهران بر حسب 

 .شود میشغل و تحصیالت پدر و مادر تعیین  ،دولتی(

یخواندنهامهارت
های آن برای کودکان بدون  ی خواندن با استفاده از تست نما و خرده تستها مهارت ،در این پژوهش

 :شود میمشکل خواندن و نوشتن و نارساخوان ارزیابی 

1خواندن کلمات .1
 

2ی کلمات زنجیره .2
 

3یافتن قافیه .3
 

4خرده آزمون حذف واج .4
 

 (1388 ،)کرمی نوری و مرادی 5شبه کلمات )کلمات کاذب( ،بدون کلمات .5

شده است و گیری  ( اندازه1395آن توسط حسینی )های  ا کرونباخ این تست و خرده تستضرایب آلف
 این تست از درجه اعتبار مناسبی برخوردار است.های  همولف

نتایج
ی ها مهارتی غنای محیطی خواندن با  رابطهدر فاز یک پژوهش یعنی بررسی  ها هدادبرای تحلیل 

دکان بدون مشکل خواندن و نوشتن با سطح اجتماعی اقتصادی باال و در کو خواندن به مندی خواندن و عالقه
اجتماعی اقتصادی با استفاده از ی  طبقه متغیّر .آماری تحلیل واریانس دو راهه استفاده شدهای  روش پایین از

 تحلیل کوواریانس کنترل شد.
ی خواندن ها مهارتدن با ی غنای محیطی خوان رابطهدر فاز دو پژوهش یعنی بررسی  ها هدادبرای تحلیل 

 پیرسون استفاده شد. همبستگیآماری های  روش در کودکان نارساخوان از خواندن به مندی و عالقه

                                                           
1 Word Reading 

2 Word Chains 

3 Rhyming 

4 Phoneme deletion subtest 

5 Non-words, Pseudo words 
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هایمختلفهایخواندندرگروهنتایجتحلیلواریانسخردهتست.2جدول

  
 آموز نوع دانش

 دیسلکسیا( -)عادی

طبقه اجتماعی 
 اقتصادی

 پایین( -)باال 

 جنسیت
 -ر )دخت

 پسر(

 اثر تعاملی
آموز *  )نوع دانش

 جنسیت(

 خواندن کلمات
         نمره

         زمان

 × ×     نمره زنجیره لغات

 حذف واج ها
 × ×     نمره

      ×  زمان

 قافیه ها
 × ×     نمره

 × ×     زمان

 خواندن ناکلمات
         نمره

 × ×     زمان

 ×       نمره میانگین کل تست ها

 ×       زمان 


 

میان  ،آنهای  هخواندن و زیر شاخی ها آزموندر تمامی  ،0.05یج تحلیل واریانس در سطح معناداری نتا
همان  .نشان داده شده است 2انی که مشکل خواندن و نوشتن دارند در جدول آموز دانشان عادی و آموز دانش

دی و نارساخوان تفاوت ان عاآموز دانشخواندن میان ی ها مهارتدر میان تمامی  ،شود می طور که مشاهده
اجتماعی ی  قهان در طبآموز دانشهم چنین این دو گروه از  .اند درستی انتخاب شده به وجود دارد و این دو گروه

ی  طبقه متغیّربنابراین  .تفاوت معناداری دارند یکدیگرخواندن با ی ها آزموناقتصادی باال و پایین نیز در 
بعدی های  همین دلیل در تحلیل به خواندن عامل موثری است وی اه مهارتدر میزان  ،اجتماعی اقتصادی

غنای محیطی خانه و مدرسه و زیر های  هدر مولف ،0.05نتایج تحلیل واریانس در سطح معناداری  .کنترل شد
نشان  3انی که مشکل خواندن و نوشتن دارند در جدول آموز دانشان عادی و آموز دانشمیان  ،آنهای  هشاخ

 .استداده شده 


آموزانهایمختلفدانشهایغنایمحیطیخواندندرگروهنتایجتحلیلواریانسمولفه.3جدول

 
نام گروه )دسته بندی( سواالت 

 پرسشنامه
 آموز نوع دانش

 دیسلکسیا( -)عادی
 طبقه اجتماعی اقتصادی

 پایین( -)باال 
 جنسیت

 پسر( -)دختر 

 اثر تعاملی
آموز *  )نوع دانش

 جنسیت(

 

ی محیطی خواندن در خانه غنا
 پیش از مدرسه

      × 

غنای محیطی خواندن در خانه 
 پس از مدرسه

    ×   

         
 

مختلف غنای محیطی خواندن در خانه پیش و پس از مدرسه با های  همیان مولف همبستگینتایج 
از آن  .ه شده استهمراه نمره و زمان آن و میانگین تست ها( آورد به ها خواندن )هریک از تستی ها مهارت

پیش از ها  متغیّران با مشکل خواندن و نوشتن در این آموز دانشان عادی و آموز دانشجا که وجود تفاوت گروه 
ان بدون آموز دانشهای  هبرای هریک از گرو همبستگینتایج ی  ارائه به در این بخش ؛این آورده شده است
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 .آمده است 4ندن و نوشتن در جدول ان با مشکل خواآموز دانشمشکل خواندن و نوشتن و 

یعنی  ،میان غنای محیطی خواندن در خانه پیش از مدرسه و زمان تست خواندن مثبت است همبستگی
کودک از مندی  غنای محیطی خواندن در خانه پیش از مدرسه بیشتر باشد )در حقیقت بهرهی  هرچه نمره

خواندن ی ها مهارتندن بیشتر است )در حقیقت خوا زمان تست ،غنای محیطی خواندن در خانه کمتر است(
این معناست که هرچه  به ظاهر مثبت به همبستگیی  بنابراین این رابطه .کودک در این تست کمتر است(

 همبستگیدر حقیقت این  .غنای خواندن در محیط خانه پیش از مدرسه کمتر باشد زمان این تست بیشتر است
 .منفی است همبستگیمعنای  به مثبت

غنای محیطی با زمان های  همولف همبستگی ،جدولهای  همبستگیبه همین دلیل در تمامی ضرایب 
غنای محیطی کمتر یعنی  .منفی است همبستگیمعنای  به مثبت شده است که در حقیقتها  هریک از تست

 زمان تست بیشتر و مهارت خواندن کمتر است.

 منفی شده است که در حقیقتها  هریک از تستی  غنای محیطی خواندن با نمرههای  همولف همبستگی
تست بیشتر و مهارت خواندن بیشتر ی  معنای نمره به غنای محیطی بیشتر .مثبت است همبستگیمعنای  به

 است.

که این  رسد می نظر به ابتدا .بودند 0.5تا  0.2مشاهده شده بین های  همبستگیضرایب  .ذکر است به الزم
این که عوامل بسیار زیادی  بهتوجّه  اما با .موجود ضعیف استی  و میزان رابطهپایین هستند ها  همبستگی

کنترل  به و ما در این پژوهش تنها ،دارد تأثیرخواندن( ی ها مهارت)غنای محیطی و ها  هروی هریک از مولف
 ،همبستگی فارغ از عدد ضرایب ،مختلفهای  هصرف وجود رابطه معنادار میان مولف ؛ایم برخی موارد پرداخته
 میان بسیاری از موارد همبستگینیز دریافتند که  1(2005فونتینا و دیگران ) .قوی داردای  خود نشان از رابطه

 غنای محیطی وجود داشت هرچند که کم بود.

خواندن در ی ها مهارتغنای محیطی خواندن پیش و پس از مدرسه با های  همیان مولف همبستگینتایج 
 آمده است. 4اندن و نوشتن کودکان با مشکل خواندن و نوشتن در جدول کودکان بدون مشکل خو

غنای محیطی خواندن در خانه قبل و بعد از های  همیان هریک از مولف ،دهد می نشانهمان طور که جدول 
غنای محیطی روی های  هبرخی از مولف .وجود داردهایی  همبستگیمختلف خواندن های  با نمرات تست

های  های و مولفه مهارت در خواندن در تمامی تست گذارد و لزوما منجر به خواندن اثر می ازتوانمندی خاصی 
 شود. آن نمی
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لخواندنونوشتنانبدونوبامشکآموزدانشدرهایپژوهشمتغیّرهمبستگیماتریسضرایب.4جدول
 ان باآموز دانش

 مشکل خواندن و نوشتن
 ان بدونآموز دانش

 شتنمشکل خواندن و نو

غنای محیطی خواندن 
 در خانه پس از مدرسه

غنای محیطی 
خواندن در خانه 
 پیش از مدرسه

غنای محیطی خواندن 
 در خانه پس از مدرسه

غنای محیطی خواندن 
  در خانه پیش از مدرسه

 مجموع زمان-تست خواندن **42. *25. 25. 10.

 مجموع نمرات-تست خواندن **28.- 12.- *31.- 07.-

 زنجیره لغات **31.- *23.- 26.- 11.-

 زمان-حذف واج ها **40. 17. 02.- 03.

 نمره -حذف واج ها **44.- **26.- 15.- 13.

 زمان -قافیه ها 13. 17. 18. 11.

 نمره -قافیه ها **28.- 16.- *36.- 01.-

 زمان -خواندن ناکلمات **27. 12. 11. 03.

 رهنم -خواندن ناکلمات 16.- 09.- 23.- 14.-

 میانگین کل زمان -تست خواندن **38. *23. 23. 09.

 میانگین کل نمرات -تست خواندن **39.- **26.- *33.- 08.-

P≤0.01: **، P≤0.05: * 

گیریونتیجهبحث
خواندن و غنای محیطی میان ی ها مهارتمتفاوت های  هطور که نتایج نشان دادند میان مولفهمان

 وان از طبقه اجتماعی و اقصادی باال و پایین تفاوت معناداری دیده شد.ان عادی و نارساخآموز دانش
این دلیل باشد که والدین کودکان نارساخوان بیشتر زمان  به دتوان می این تفاوت در غنای محیطی خواندن

خواندن و نوشتن و ی ها مهارتو کمتر  دهند می مراقبت از خود اختصاصی ها مهارتخود را روی آموزش 
همین دلیل نتیجه گرفته شده است که این کودکان از غنای  به شاید .آموزند می آنها به و کلمات راحروف 

الیت و  ،الرنس ،خواندن کمتری برخوردار هستند )ماهوای ها مهارتمحیطی خواندن کمتر و در نتیجه 
 (.19932 ،ماروین و میرندا ؛19931 ،اسمیت-کلفورت

نوعی  به ند که والدین کودکان نارساخوان مشکل کودک خود رانشان داد 3(1999شوم و ووگ ) ،هوگ
همین ترتیب  به و کردند می همین دلیل تالش کمی برای آموزش به ددیند می مانع برای هر نوع آموزشی

کودکان بدون مشکل ی  در حقیقت محیط خانه .محیط خانه از غنای خواندن کمتری برخوردار بوده است
خوان شبیه هم بوده است و این مشکل خود کودکان نارساخوان بوده است که موجب خواندن و نوشتن و نارسا

ارتباط غنای محیطی با پیشرفت تحصیلی در کودکان بدون مشکل خواندن  .شده است نمی پیشرفت تحصیلی
 زوکر ،جاستیس ،اسکیب .بیشتری داردی ها بررسی به و نوشتن اثبات شده است اما در کودکان نارساخوان نیاز

تعاملی ی ها فعالیتنشان دادند که مادران کودکان نارساخوان باورهای خواندن و  4(2008و مک گینتی )
 .استغنای محیطی خواندن برای کودکان با مشکل خواندن و نوشتن ی ها تفاوت و این خود یکی از ؛کمتری دارند
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ن پیش و پس از مدرسه در خواندن و غنای محیطی خواندی ها مهارتمشاهده شده در نتایج های  تفاوت
بود که ارتباط میان  2006مشابه یافته روئل ون استینسل در سال  ،طبقات اجتماعی اقتصادی باال و پایین

HLE احتمال  به ،باالتر بود ها هخانواد 1اقتصادی-هرچه سطح اجتماعی .و سطح اجتماعی اقتصادی مثبت بود
که از هایی  هپژوهش دیگری نیز نشان داد که خانواد .ودندبیشتری کودکان از محیط غنی خواندن برخوردار ب

مهارت خواندن در کودکان ندارند و کتاب  اهمیّت به اعتقاد چندانی ،اجتماعی اقتصادی متوسط هستندی  طبقه
برای رشد این مهارت در  ،طبقه اجتماعی اقتصادی پایینهای  هاما خانواد .دانند می خواندن را نوعی تفریح

( 2005موریس و سویک ) ،رشید .(19982 ،)بکر و دیگران کنند می پیش از مدرسه بیشتر تالشن شا کودکان
نشان دادند که مادرانی که از تحصیالت و طبقه اجتماعی اقتصادی باالتری برخوردار بودند برای کودکان خود 

همی در تعیین م متغیّرنیز سطح اجتماعی اقتصادی را  دیگریگران  پژوهش ؛خواندند می بیشتر کتاب
 .(51994 ،هولکمب و هلویگ ،مولفس ؛19894 ،ماتنی ؛19883 ،دانستند )آیلوارد می خواندن بعدیی ها مهارت

زبانی بیانی و ی ها مهارتتحصیالت والدین باالتر است  ،درامد ،از طرفی زمانی که سطح اجتماعی اقتصادی
دایره معموالًپایین ی  از طبقههای  هکه خانوادچرا  ؛که این خیلی عجیب نیست .دریافتی کودکان بیشتر است

هستند تر  همین دلیل در بیان و دریافت ضعیف به هم همین طور هستند وشان  دارند و فرزندانتری  لغات پایین
 .7(1994و هاشیما و آماتو ) 6(2004میستری و دیگران )

 متوجه شدند این آنها از طرفی ؛درک مطلب بیشتری برخوردار بودندی ها مهارتاین کودکان در آینده از 
بنابراین علت تنها سطح اجتماعی  ،حتی در کودکان طبقه اجتماعی اقتصادی پایین وجود دارد ها تفاوت

 ها تفاوت غنای محیطی خانه نیز در ایجاد اینهای  هاقتصادی نیست بلکه باید زمینه اجتماعی و سایر مولف
هوشی و ی ها فعالیت ،آموزش به ماعی اقتصادی را نگرش والدیناگر طبقه اجت .(19828 ،بررسی شود )الئوسا

 .(1982 ،9میان طبقه اجتماعی اقتصادی و پیشرفت تحصیلی ارتباط وجود دارد )وایت ؛فرهنگی خانواده بدانیم
اجتماغی اقتصادی در شاخص غنای ی  ( اظهار کردند که طبقه2003ویکتوریا و دنیس مولفس ) ،آرلن موگلین
خواندن نقش ی ها مهارتاست و در ارتباطات غنای محیطی میانه کودکی با گذار  تأثیرل کودکی محیطی اوای
 کمتری دارد

خواندن ی ها مهارتد با توان می بدین ترتیب غنای محیطی خواندن در خانه پیش وپس از مدرسه
میان غنای خواندنی  نتایج پژوهش فعلی نشان دادند که .ان عادی و نارساخوان ارتباط داشته باشدآموز دانش

 .خواندن کودکان در مدرسه ارتباط معناداری وجود داردی ها مهارتمحیطی خانه پیش و پس از مدرسه با 
( انجام دادند 2002سنچال و لوفور )با نتایج کاری که  ؛آمده است 4نتایج پژوهش فعلی که در جدول 

درک شنیداری( در  ،دریافتی )لغات دریافتی زبانی ها مهارتمیان کتاب خواندن در کودکی با  ؛شباهت دارد
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خواندن در پایان سال سوم )خواندن کلمات و درک ی ها مهارتبا  ها مهارتابتدایی که این اوّل  شروع کالس
میشل  .متاثر از غنای محیطی خواندن در سالهای پیش از مدرسه هستندمؤلّفه مطلب( ارتباط دارد و هر دو 

و اوّل  کلمه در کالس –والدین و تشخیص حرف ی ها آموزشمیان  1(2008اندرو ) الیزابت کنلن و گلندا ،هود
واجی و آگاهی از قافیه( ارتباط معناداری های  واج شناختی )آگاهیهای  آگاهی ،نمرات امال ،خواندن کلمه ،دوم

 مرتبط بود.اوّل  لغات کودک در کالسی  فرزند نیز خود با دایره-خواندن والدین .پیدا کردند
( نشان دادند که غنای محیط خانه 2003آرلن موگلین و دنیس مولفس ) ،( و ویکتوریا مولفس1998تیلور )

 شود می مشاهده 4همان طور که در جدول  .از سنین پس از مدرسه استتر  در سنین پیش از مدرسه مهم
پیش از مدرسه  ی لّفهمؤخواندن برای ی ها مهارتارتباط غنای محیطی خواندن در خانه با  همبستگیضرایب 

 .بیشتر از پس از مدرسه است
از  .دهد می نشانگسترده برای غنی کردن محیطی خواندنی خانه را های  ریزی برنامه اهمیّتاین نتایج 

مدت زمانی که والدین در  .کند می هریک نیز تاکید اهمیّتمختلف محیط خانه و های  هدیگر سو روی مولف
د موجب ارتقا دانش تصویری توان می خواندن اهمیّت به آنها باورهای اهمیّتو  ندکن میخوانی  خانه صرف کتاب

ی ها ویژگیفکر ارتقای  به زبان بیانی و شفاهی بایدی ها مهارتبرای رشد  .خواندن شود به کودکانی  و عالقه
همان طور  .ودب ...مدیریت مالی خانواده و ،آنها سواد و تحصیالت ،جمعیت شناختی والدین نظیر سطح درآمد
-مشترک میان والدی ها فعالیتمداخالتی نظیر تنظیم  ،است اهمیّتکه بلند کتاب خواندن برای کودک حائز 

 .خواندن نیز مهم هستند به فرزند و تغییر افکار و باورهای والدین نسبت

این که چطور همین دلیل دقیقا  به نیستند وای  مداخله ،اشکال بیشتر تحقیقات این است که طولی نیستند
 .نیست مشخّص گذارد می خواندن اثری ها مهارتهای  هو از چه راهی غنای محیطی خواندن روی مولف

را ارتقا شان  کمک کرد که چطور تعامالت خواندنی خود با کودکانها  هخانواد به برای این که بتوان
گذاری  تأثیری  باید دقیقا نحوه ببخشند تا بتوانند در آینده شاهد پیشرفت مهارت خواندن کودک خود باشند

 .2(2006مارتینا و بنت ) ،نمود ویگال مشخّصغنای محیطی را 
 .زبانی تعامل عاطفی و هیجانی والدین و فرزندان استی ها مهارتیکی دیگر از عوامل موثر بر رشد 

مهمی دارد  درک و فهم مطلب نقش ،زبان بیانی نظیر رشد لغاتی ها مهارتکودک در رشد  –تعامل والدین 
تواتند هم در رمزگشایی کلمه و هم درک  می خانههای  پس فرصت ؛(31995 ،ون ایزندوم وپلیگرینی ،)باس

د از عوامل توان می روابط عاطفی اجتماعی مادر و کودک موقع مطالعه نیزکیفیّت  .باشدکننده  مطلب کمک
 خواندن باشد.ی ها مهارتمحیطی موثر در 

خواندنی ی ها مهارتان دادند که سن شروع آموزش خواندن در کودکی در ( نش1995باس و دیگران )
خواندن ی ها آموزشاما در این پژوهش این ارتباط و هم چنین سن دقیق  .سزایی دارد به بعدی در کودک نقش

 .در کودکی بررسی نشده است
 ،هرزگ ،پرل ،ناحودو ؛41995 ،کسب این تجارب )دیباریشه اهمیّتباورهای والدین در مورد خواندن و 
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 ،(41983 ،فالقر و راک ،دلیسی-مک گلیکودی ،سیگل ؛19823 ،سیگل ؛21988 ،گرینبرگ و کرینیک ؛11997
 اهمیّت به والدین که باور بیشتری ؛هستندتوجّه  مادر در مورد جایگاه آموزشی خود نیز قابلهای  نقش باور

( و بدین 1995 ،دیباریشه(دهند می ی خواندن ترتیبتعاملی ها شان فعالیت بیشتر با کودکان ،نقش خود دارند
تجارب خواندن و نوشتن خود  .شود تر می ترتیب نقش عامل قبلی غنای محیطی خواندن در خانه نیز پررنگ

دیگر موثر در غنای های  ه( از مولف51996 ،سوزکیویکز و بونل ،خواندن )سایمونس به عادات والدین ،والدین
غنای محیطی باید مورد ی  پرسشنامهنیز در مؤلّفه بعدی این های  در پژوهش رسد یم نظر به .محیطی هستند

 .قرارگیرد بررسی
بعدی در ی ها موفقیترسمی و مستقیم )آموزش مستقیم نام حروف و صدای آن ها( و ی ها آموزشمیان 

 دهند می مستقیمحال آن که والدین کمی آموزش  ؛حتی آموزش رسمی موثرتر است ؛خواندن ارتباط وجود دارد
 در این پژوهش کمتر .(2002 ،خوانند )سنچال و لوفور می و بیشتر برای کودکان خود پیش از مدرسه کتاب

 پرداخته شده است.مؤلّفه بررسی این  به
میان  ،( نشان دادند که در مورد کودکانی که مشکل خواندن و نوشتن دارند2005فونتینا رشید و دیگران )

داشتن کارت های  همبستگی ؛وجود داشت هرچند که کم بود همبستگی ،نای محیطیغ بسیاری از موارد
میزان تماشای تلویزیون توسط والدین با میزان  ؛کتابخانه در کودکان به والدین با دفعات مراجعهی  کتابخانه

ندن برای رفتارهای خواندن یا غیر خواندنی در والدین با سن شروع کتاب خوا ؛تماشای تلویزیون در کودکان
کودکشان در این کودکان دیده شده است که بهتر است این اطالعات نیز در مورد والدین برای کودکان عادی 

 .آتی مورد بررسی قرار گیرندهای  و نارساخوان در پژوهش
ی ها فعالیت( نشان دادند که 2005موریس و سویک ) ،( و رشید2005 ،هم چنین )فونتینا و دیگران

خواندنی و ی ها فعالیت ،کند بلکه عامل مهم نمیشان  خواندنی ها مهارت به در خانه کمکی خواندنی کودکان
 نظر به بنابراین .شود می آنها درک مطلب و امالی ها مهارتدر خانه است و موجب رشد شان  نوشتنی والدین

 بررسی شود.خواندنی و نوشتنی والدین در خانه نیز عاملی است که باید ی ها فعالیتمیزان  رسد می
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