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چكيده
چكيده  :هدف از مطالعه حاضر ،تعيين اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر بر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان دختر کالس سوم شهر
شيراز است .روش این پژوهش تجربی بود .نمونه حاضر در این پژوهش  93نفر دانش آموزان نارساخوان بودند( 11نفر گروه آزمایش و  11نفر گروه
کنترل) که به روش نمونه گيري تصادفی خوشه اي چند مرحله اي از جامعه آماري مدارس منطقه  9شهر شيراز انتخاب شدند و در پژوهش به کار گرفته
شدند .ابزار پژوهش به منظور گردآوري داده شامل مصاحبه بالينی ،فهرست نشانگان نارساخوانی ،آزمون خواندن کالس سوم ،آزمون هوش ریون
بود.آموزش توجه بر روي گروه آزمایش در  12جلسه ارائه گردید.نتایج تحليل کواریانس نشان داد که آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر  ،عملکرد
خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کالس سوم را به طور معناداري افزایش داد( .)p≤0/05در تبيين نتایج می توان گفت از آنجا که کودکان با اختالل
خواندن در توجه و تمرکز مشکل دارند آموزش توجه می تواند در کنار مداخالت دیگر آموزشی بر عملکرد خواندن موثر باشد.
کليد واژگان :نارساخوانی؛ آمورش توجه؛ برنامه فلچر؛ عملکرد خواندن

مقدمه

زبان پریشی رشدي را شامل می شود .اصطالح یاد شده

اصطالح ناتوانی یادگيري ابتدا در دهه  1913و اوایل

آن دسته از مشکالت یادگيري را که اساسا نتيجه معلوليت

 1993براي اولين بار به کار برده شده است .بدین معنی

هاي دیداري ،شنيداري ،یا حرکتی ،عقب ماندگی ذهنی،

که کودکان ناتوان یادگيري ،هوش متوسط یا باالتر دارند

اختالل هيجانی ،یا وضع نامساعد محيطی ،فرهنگی یا

اما نمی توانند در یک یا چند حوزه به طور شایسته اي در

اقتصادي است در بر نمی گيرد(لرنر .)1992،9خواندن

مدرسه عمل کنند(کاکاوند .)1911،این دانش آموزان در

اساسی ترین ابزار یادگيري دانش آموزان است(سن،4

مهارت هاي مختلف تحصيلی مانند گوش دادن ،خواندن

 .)2339دانش آموزان مبتال به اختالل یادگيري که در

و نوشتن ،ریاضيات و حل مسله منطبق با سن موفق عمل

خواندن نقص دارند ،در دروس خود بامشکالت جدي

نمی کنند(فلچر1ر و همکاران،2332 ،جان وري.)2312،2

روبه رو می شوند(آناستازیا .)2339 ،1مثال اگر شاگردي در

این اصطالح عارضه هایی چون معلوليت هاي ادراکی،

خواندن مشکل داشته باشد ،چون در درس ریاضی قادر به

آسيب مغزي ،اختالل جزئی کارکرد مغز ،نارساخوانی و

خواندن صورت مسائل نيست ،قطعا در همان درس اختالل

1 .Felcher
2 .Janvey
3 . Lerner

4 .Sen
5 .Anastaziia
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پيدا خواهد کرد .همين طور چون این شاگرد نمی تواند

ترجمه خرازي و حجازي .)1912،توجه مثل دروازه بان

مطلب کتاب را به درستی بخواند در نوشتن نيز مشکل پيدا

ذهن عمل می کند ،که این کار را با تنظيم و اولویت بندي

خواهد کرد؛ یعنی در درس دیکته نيز دچار اختالل خواهد

محرک ها ي پردازش شده توسط سيستم اعصاب مرکزي

شد(کریمی .)1912،بر اساس ویراست چهارم بازنویسی

انجام می دهد .استر بيان می دارد اختالل یادگيري می تواند

شده راهنماي تشخيصی و آماري اختاللهاي روانی

با مشکالت توجه همراه باشد .راس )1922(1اشاره می

( ، )DSM-IV-TRنارساخوانی چنين تعریف شده

کند تحقيق بر روي توجه و اختالل یادگيري به صورت

است :حالتی که در آن پيشرفت خواندن پایين تر از حد

قوي نشان می دهد کودکانی که داراي نلرسایی وبژه

مورد انتظار بر حسب سن ،آموزش و هوش کودک

هستند،درتوجه انتخابی و دقت تاخير رشدي دارند.

است(کاپالن و سادوک .)2332 ،1این اختالل اغلب به

فلچر( ،)2332مک کلوسک9ي) )2339و واپسی 2و

شکل حذف یا اضافه کردن کلمات ،مخلوط کردن ،اشتباه

همکاران ( )2334اظهار کردند که توانایی کودکان در

در تلفظ حروف بدون صدا)مانند ف – ک-گ(و تحریف

کارکردهاي اجرایی و توجه در دوران پيش دبستانی می

واژه ها مشخص می شود .کودک آهسته می خواند ،آهسته

تواند ،توانمندي آنها را در خواندن و ریاضيات در سالهاي

و کند می نویسد ،نوشته ها اغلب غلط ،ناخوانا و داراي

بعد به خوبی پيش بينی کند .سيدمن )2339(،1و سوانسون

اشتباهات امالءیی و دستوري است .علی رغم یادآوري

و ژرمن ( )2339بيان می کنند یکی از مشکالت اساسی

مکرّر هميشه فراموش می کنند که جمله را با نقطه تمام

کودکان نارساخوان  ،توجه است .درمطالعه اي که توسط

کنند .کودکان نارساخوان در یک سري از زمينه ها از جمله

ویلبرگ )2313( 9صورت گرفت نشان داده شد که توجه

سرعت پردازش پایين،نا قرینگی مغز،نقایص حافظه،

کودکان نارساخوان نسبت به کودکان عادي ضعيفتر است.

نفایص در عملکرد شنيداري و کالمی و زبانی،مشکالت

در مطالعاتی که توسط هونجانی( )1919پيروز ()1991

ادراکی و نقص توجه مشکل دارند (نيکلسن

صورت گرفت ،نشان داده شد که آموزش توجه به

وفاوست .)2332،2پژوهش هاي زیادي زیر بناي نارسایی

کودکانی که اختالل دیکته و ریاضی دارند ،موجب افزایش

هاي یادگيري را کاستيهاي توجه در به جریان انداختن

معنی داري در عملکرد تحصيلی آنها می گردد .همچنين

اطالعات می دانند.کئوخ و مارگویس )1929(9مشکالت

عابدي ( ،)1919ميرمهدي و همکاران( )1911و

گلدبرگ13

توجه کودکان نارساخوان را به  9دسته تقسيم شده کرده

و همکاران( )2331تاثير کارکردهاي اجرایی و توجه را

اند :توجه کردن ،تصميم گيري و توجه پایدار .موضوع

براختالل خواندن و ریاضيات بررسی کرده اند .اختالل

توجه یکی از عوامل بسيار موثر در یادگيري است .در واقع

نارساخوانی بيش از سایر اختالالت یادگيري در حوز

یکی از مشکالت عمده دانش آموزان که فرآیند آموزش را

ههاي گوناگون مانع پيشرفت تحصيلی می گردد و با توجه

مختل می کند و موجب کاهش کارایی آنان در عملکرد

به یافته هاي تحقيقات فوق نقص توجه از مسائل اساسی

تحصيلی می شود فقدان توجه است .استو ویليام جيمز

دانش آموزان با نارسایی خواندن می باشد  .بنابراین یافتن

توجه را در اختيار گرفتن ذهن به شکل هدفدار و تمرکز

راه حلی براي کاهش یا رفع این مشکل از اهميت خاصی

بر یک موضوع ،فکر یا شی خاص از بين چندین مورد هم

برخور دار است.سوال اساسی این پژوهش این است آیا

زمان ،تعریف می نماید(استرنبرگ و همکاران2339،4
6 . McCloskey
7 .Vapsy
8 .Sidman
9 .wilbuerg
10 .Goldberg

1 .Kaplan&Saduck
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آمورش توجه بر اساس برنامه فلچر بر عملکرد خواندن

مورد نظر با عالمت ضربدر مشخص می شود  .اگر بيش

دانش آموران نارسا خوان موثر است.

از پنج مورد عالمت بله زده شود ،دانش آموز مشکوک به

روش

نارساخوانی خواهد بود و براي ارزیابی دقيق تر به مرحله

شرکت کنندگان :این پژوهش از نوع تجربی و طرح

بعد ارجاع می شود .دانش آموزانی که بر اساس این فرم

تحقيقی به صورت دو گروهی از نوع گروه آزمایشی و

در  93درصد موارد مشکلی در خواندن نشان ندادند به

گروه کنترل ،همراه با پيش آزمون بوده است .متغير مستقل

عنوان هنجار در نظر گرفته می شوند در غير این صورت

این پژوهش آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر است.

نارساخوان تشخيص داده خواهند شد .ماتریس های

نمرات پس آزمون کودکان در مقياس اختالل خواندن متغير

پيشرونده ریون :به منظور اندازه گيري بهره ي هوشی

وابسته این پژوهش بود .نمرات پيش آزمون و هوش به

آزمودنی ها از نسخه دوم آزمون  99تصویر رنگی ریون

عنوان متغير هاي کنترل می باشند .جامعه آماري این

استفاده شد .هدف اصلی این آزمون اندازه گيري عامل

پژوهش را کليه دانش آموزان دختر داراي ناتوانی یادگيري

هوش عمومی است .ضریب اعتبار این آزمون در گروه

خواندن(نارساخوان) که در سال تحصيلی  93-91در پایه

هاي مختلف سنی بين  3/23تا 3/93به دست آمده

سوم ،مقطع ابتدایی شهر شيراز مشغول به تحصيل بوده اند

است(آناستازي .)1929،روایی این آزمون در همبستگی با

تشکيل داده اند .نمونه حاضر در این پژوهش  93نفر(11

تست وکسلر برابر با 3/19گزارش شده است .پایایی آن

نفر گرو آزمایش و  11نفر گروه کنترل) که به روش نمونه

بين 3/19تا 3/99به دست آمده است(عابدي و

گيري تصادفی خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند .به

همکاران .)1993،آزمون خواندن کالس سوم :این آزمون

این صورت که با انتخاب ناحيه  9ازبين نواحی دیگر

توسط بدیعيان( )1921اعتباریابی شده است و پایایی آن

آموزش و پرورش شهر شيراز 9 ،مدرسه در همان ناحيه به

براي دانش آموزان پایه سوم ابتدایی  3/92برآورده شده

تصادف انتخاب شدند .سپس دانش آموزانی که مشکوک

است ،که در بر گيرنده متداولترین مشکالتی است که در

به اختالل نارساخوانی بودند پس از مصاحبه بالينی توسط

برنامه هاي خواندن روبه روي دانش آموزان قرار دارد و

آزمونگر ،با استفاده از فهرست نشانگان نارساخوانی

براي سنجش هر دسته از این مشکالت تنظيم شده است.

(توسط معلم پر شد)و آزمون خواندن کالس چهارم مورد

این فرم  1خرده آزمون دارد که توسط محقق تکميل می

ارزیابی قرار گرفتند با استفاده از نتایج این دو آزمون ،دانش

شود.خرده آزمون ها از ساده به دشوار تنظيم شده است و

آموزان نارساخوان انتخاب شدند .این نمونه  93نفري از

زمان نيز متناسب با آنچه خود محقق مناسب می داند در

دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و

اختيار آزمودنی می باشد .این آزمون داراي  1خرده آزمون

آزمایش گمارده شدند.

است که براي خرده آزمون هاي  1تا  9هر کدام  13نمره

ابزار  :فهرست نشانگان نارساخواني :این فرم شامل

و براي خرده آزمون هاي  2و  1هر کدام  2نمره در نظر

پانزده آیتم می باشد که به صورت بله و خير در زمان

گرفته شده است و در مجموع  133نمره می شود .و به

خواندن متن توسط دانش آموز ،معلم آن را پر می کند .این

ازاي هر خطاي آزمودنی یک نمره از آزمودنی کسر می

فرم شامل  11آیتم می باشد که به صورت انفرادي اجرا

شود .نقطه برش براي این آزمون  41است هر دانش آموزي

می شود .در کالس درس معلم از آزمودنی می خواهد تا

نمره او  41یا کمتر از  12( 41خطا بيشتر) باشد به عنوان

از روي مطالب کتاب فارسی خود شروع به خواندن کند،

دانش آموز نارساخوان تشخيص داده می شود.

مطالب از جاهاي مختلف کتاب انتخاب می شود ،سپس با

شيوه اجرا :پس از انجام نمونه گيري ،یک جلسه پيش

توجه به اشکاالت آزمودنی ،آیتم هاي مربوط به آن در فرم

آزمون دراوایل اسفند  1993اجرا شد .نمونه مورد نظر به
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وسيله نشانگان نارسا خوانی ،آزمون هوش ریون و آزمون

دانش آموزان انجام گرفت .جلسه پنجم:رنگ آميزي

کالس سوم ابتدایی مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس افراد

تصاویر مشابه در یک صفحه.جلسه ششم ارزیابی جلسات

انتخاب شده در دو گروه آزمابش و کنترل قرار داده شده

قبل مرور و تمرین .جلسه هفتم :توجه ترسيمی به این

بودند.متغير مستقل ،آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر بر

منظور روشهاي ترسيم ماز ،وصل کردن نقطه ها به

روي گروه آزمایش اجرا شد .گروه آزمایش به صورت سه

یکدیگر ،کامل کردن تصاویر ناقص،پيدا کردن اشتباهات

جلسه در هفته تحت مداخله درمانی -آموزشی به شيوه

در تصاویربه دانش آموزان آموزش داده شد .جلسه هشتم:

گروهی قرار گرفتند .مدت زمان هر جلسه  41دقيقه در

توجه عملی و ایجاد تمرکز هدف این جلسه را شامل می

نظر گرفته شده بود .آموزشها به دانش آموزان در یک

شد .قيچی کردن اشکال مختلف از روي کاغذ،چيدن

کالس خالی انجام می گرفت .پس از  12جلسه مداخله

پازل.جلسه نهم :در این جلسه توجه لمسی هدف اصلی

درمانی آموزشی که چهار هفته به طول انجاميد در اواسط

است .به این منظور اشيایی درون کيسه قرار داده شد سپس

اردیبهشت ماه مجددا در یک جلسه و به صورت انفرادي

از دانش آموز خواسته شد اشيا را لمس کند و نام آنها را

همگی شرکت کنندگان در پژوهش توسط فرم نشانگان

بگوید .جلسه دهم :هماهنگی بينایی و -حرکتی .انداختن

نارساخوانی و آزمون خواندن کالس سوم ابتدایی ارزیابی

محلقه هاي پالستيکی در ميله از فاصله معين ،بازي

قرار گرفتند.محتواي جلسات به شرح زیر است :جلسه

بولينگ ،دارت در این جلسه انجام شد.جلسه یازدهم :در

اول :معرفی روش و نقش توجه در خواندن  ،ایجادیک

این جلسه داستان هایی براي آزمودنی خوانده شد و از

رابطه صميمانه هدف این جلسه بود .جاسه دوم:در این

آزمودنی ها خواسته شد که پس از اتمام داستان به سوال

جلسه توجه شنيداري با روش هاي مختلف تقویت می

ها جواب دهند .جلسه دوازدهم:آزمون عملکرد خواندن

شود به عنوان مثال محقق جمالتی را با صداي آهسته می

اجرا شد .داده هاي جمع آوري شده از روش تحليل

خواند بعد از مکث کوتاهی از دانش آموز خواسته ميشد

کواریانس تجزیه و تحليل گردیدند.

آن را تکرار کند و بازي دور شو نزدیک شو .جلسه سوم
و چهارم :هدف از این جلسه افزایش توجه دیداري بود به

یافته ها

این منظور روش شناسایی تفاوت در تصاویر مشابه،
تشخيص شکل از زمينه ،رمز نویسی ،بازي ببين و بگو با
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات گروه آزمايش و کنترل در پيش آزمون و پس آزمون عملکرد خواندن
نوع ازمون
گروه آزمایش

پیش آزمون
پس ازمون

پیش آزمون

انحراف معیار

میانگین

6/39

93/39

9/93

69/02

8/02

99/36

گروه کنترل
پس آزمون

8/30

93/39

62

کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل /نامور
 .2نتايج تحليل کواريانس(آنکوا)آموزش توجه بر عملکرد تحصيلي کودکان نارساخوان

شاخص آماري مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
338 /992

9

338 /992

هوش

6/999

9

6/999

گروه

639 /39

9

630/36

پيش آزمون

اف

سطح معناداري مجذوراتا توان آزمون

3/09

2/223

2/06

2/89

2/233

2/38

2/229

2/382

2/33

9

33/33

2/229

با توجه به جدول  2با در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون

فراخناي توجه و  ....مشکل اساسی دارند .از پژوهش ها

به عنوان متغير همپراش(کمکی) ،مداخله آموزش توجه

چنين استنباط میشود که یک نقص ذهنی در کودکان

منجربه تفاوت معنی دار بين گروه آزمایش و کنترل شده

نارساخوان وجود دارد؛ و آن عدم توانایی در تمرکز دقت

است( .)p≤0/001و ميزان تاثير 21/3بوده است .این امر

و توجه برمطلب مورد بحث است .هم چنين کودکانی که

نشان دهنده این است که مداخله آموزش توجه بر عملکرد

داراي نارسایی ویژه در یادگيري هستند ،فرآیند رشد آنها

تحصيلی خواندن موثر بوده است321/ .درصد از واریانس

در کسب دقت و توجه طبيعی دچار تاخير یا وقفه شده

پس آزمون مربوط به مداخله آموزش توجه را در بر

است .این کودکان در تکاليفی که در آن عوامل منحرف

ميگيرد ..توان آماري 133می باشد که نشان دهنده حجم

کننده توجه وجود دارد ،بدترین عملکرد را از خود نشان

کافی نمونه است.

می دهند و اغلب معلمان آنها را به مثابه افرادي که نسبت

بحث و نتيجه گيری

به همساالن عادي خود به طور معناداري توجه کمتري

هدف از این پژوهش تعيين ميزان اثر بخشی آموزش توجه

دارند ،ارزیابی می کنند.کودک حتی زمانی که از مساله آگاه

بر اساس برنامه فلچر بر کودکان دختر پایه سوم دبستان

است در ميابد که تمرکز داشتن بر یک کار به خصوص

شهر شيراز است.همانطور که در بخش نتایج دیده شد

برایش فوقالعاده دشوار است .نتایج پژوهش هاي مختلف

تفاوت معناداري بين گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس

نشان می دهد کودکان نارساخوان با دارا بودن هوش عادي

آزمون وجود دارد.بر این اساس می توان گفت آموزش

ولی عملکرد آنها در خواندن پایين تر از همکالسی هاي

توجه به منظور عملکرد بهتر خواندن موثر بوده است .نتایج

عادیشان است .توجه کودکان با اختالل خواندن به سرعت

این پژوهش با مطالعات فلچر( ،)2332ویلبرگر(، )2313

از تکليف مورد نظر منحرف می شود . .توجه تحت عنوان

مک کلوسکی( )2339و واپسی و همکاران (،)2334

توانایی هاي اوليه گروه بندي شده است  .زیرا به نظر می

هونجانی( ،)1919عابدي( ،)1919پيروز()1991همخوانی

رسد توجه به طور اصولی با عمليات روانی افراد روابط

دارد .در تحقيق گلدبرگ و همکاران( ،)2331مير مهدي

متقابل داشته باشند ،به صورتی که وقتی مختل می شوند

و همکاران ()1911و عابدي و همکاران( )1919تاثير

روي تفکر و زبان شفاهی و خواندن تاثير می گذارد .در

کارکردهاي اجرایی و توجه بر اختالل خواندن و ریاضيات

تبيين این نتایج می توان گفت از آنجایی که ميزان توجه

بررسی شد .یافته ها نشان داد بعد از پایان دوره ي آموزشی

یادگيرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی آموزش و

عملکرد کودکان بهبود یافت .مطالعات اخير در مورد

یادگيري است واگر توجه کافی نباشد یادگيري فرد خدشه

فرایندهاي توجه بر عملکرد کودکان داراي مشکالت

دار ميشود .لذا معلمان دبستان باید در آموزش خواندن به

یادگيري همگی به این نکته اشاره دارند کودکان با اختالل

کودکان به ویژه کودکان با ناتوانی یادگيري خواندن به

یادگيري ،عملکرد ضعيفی در توجه انتخابی ،حفظ توجه،

پيشایندهاي یادگيري خواندن همچون توجه و دقت ،توجه
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نمایند .همچنين باید به این نکته دقت کرد از آنجا که

-

کودکان نارساخوان در توجه و تمرکز مشکل دارند آموزش

بهبود عملکرد تحصيلی کودکان دچار ناتوانی یادگيري ریاضی.

توجه می تواند در بهتر شدن عملکرد خواندن آنها موثر

تازههاي علوم شناختی. 1-19 ،1.
-

باشد .آموزش توجه و انواع آن به صورت بازي یا بازي

کاکاوند ،علی رضا( .)1911اختالالت یادگيري .تهران:

انتشارات ساواالن

هاي ریتميک ،به صورت مداخله رفتاري صورت ميگيرد.

-

مداخله حاکی از اثرات بهبود در کودک مبتال به اختالل

کاپالن ،هارولد ،سادوک .بنجامين جی و سادوک،

ویرجينيا( .)2332خالصه روا نپزشکی(علوم رفتاري –

نارسا خوانی است .همچنين در تببين این یافته می توان
گفت کودکان نارساخوان در

عابدي ،احمد( .)1919اثر مداخالت عصب شناختی بر

روانپزشکی) .چاپ سوم .ترجمه ي پورافکاري .نصرت

مهارتهاي عصب -

اهلل(،)1919تهران :انتشارات شهر آب.

روانشناختی که توجه و حافظه را نيز شامل می شوند

-

مشکل دارند.توجه کودک نارساخوان را می توان با بازي

خدادادي ،کامران( .)1991اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش

و فعاليت هاي جسمانی پر جنب وجوش افزایش داد .در

رفتار هاي پرخاشگرانه ي دانش آموزان دختر دجار نارساخوانی.

نتيجه با این روش می توان عملکرد خواندن را در کودکان

مجله ناتوانی هاي یادگيري ،دوره ي  ،1شماره .131-2/112

کریمی ،جهانگير؛عليخانی ،مصطفی؛ ز کی یی ،علی؛

لرنر ،ژ .)2331( .ناتوانيهاي یادگيري (نظریهها ،راهبردها

اختالل یادگيري بهبود بخشيد .بنابراین معلمان و مربيان در

-

فرآیند آموزشی به آموزش توجه باید نظر خاصی داشته

و روش ها) .ترجمه ع ،دانش( .)1914تهران :انتشارات دانشگاه
شهيد بهشتی

باشند .محدودیت هاي این پژوهش شامل تعداد کم نمونه،

-

عدم اجراي دوره پيگيري به دليل عدم همکاري مسولين

مير مهدي رضا ،عليزاده حميد ،سيف نراقی مریم(.)1911

تاثير آموزش کارکردهاي اجرایی بر عملکرد ریاضيات و

می باشد .یکی دیگر از محدودیت ها که تعميم نتایج را با

خواندن دانش آموزان دبستان با ناتوانی هاي یادگيري ویژه.

مشکل مواجه می کند این است که پژوهش حاضر فقط در

پژوهش در حيطه کودکان استثنایی.1-12 ،)1( ،1 .

دختران نارساخوان صورت گرفته است لذا پيشنهاد می

-

هونجانی ،اسماعيل .)1919( .اثربخشی آموزش دقت بر

گردددر تحقيقات بعدي این مورد توجه شود .همچنين

توانایی دیکته نویسی دانشآموزان دوره ابتدایی داراي اختالل

پيشنهاد می شود دوره هاي پيگيري انجام شود و آموزش

یادگيري در شهر اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه

توجه در دیگر اختالل هاي یادگيري و در یایه هاي دیگر

اصفهان.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the training program according to Fletcher on the
performance of third class girl reading with dyslexia children in Shiraz. This research is an experimental. Sample
in this study were 30 students with dyslexia (15 experimental groups and 15 control groups) who were selected by
multistage cluster sampling the population of the city school district 3 were used in this study. The research
instrument to collect data included clinical interview, list symptoms of dyslexia, third class reading test, the
Raven's Progressive Matrices test. Based on the experimental group. Results of analysis of covariance showed that
the 12-session training program according to Fletcher, third class with dyslexia reading performance of female
students significantly increased (p≤0 / 05). In explaining the results, we can say that since the children have
difficulty with reading disorder of attention and concentration, attention training alongside other interventions are
effective.
Key words: dyslexia, attention training program Fletcher, reading performance
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