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ان مقطع زآمودانشبررسي اثر بخشي روش فنوگرافيكس بر عملكرد خواندن 

  ابتدايي مبتال به نارساخواني

 2و فريده سادات حسيني 1زهرا وفا
  

  چكيده
ان مبـتال  آمـوز دانـش هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين اثربخشي روش آموزشي فنوگرافيكس در عملكرد خواندن 

دوره پيگيري با گـروه  آزمون و آزمون و پسبه نارساخواني است. پژوهش حاضر با استفاده از طرح آزمايشي از نوع پيش
اني كه با توجه به نظر معلمان و تصريح عالئم نارساخواني به مركز آموزدانشكنترل معادل انجام شد. به اين ترتيب از ميان 

هـاي  پايه دوم ابتدايي داراي نارساخواني انتخاب شد. پس از اجـراي آزمـون   آموزدانش 40اختالل يادگيري معرفي شدند،
و آزمون اخـتالل سـلوك، كـه توسـط همكـاران روان       ADHDن هوشي وكسلر كودكان، آزمون تشخيصي شامل آزمو

نفر 10پسر) نارساخوان به منظور اقدامات آزمايشي ( 18دختر و12آزمودني ( 30سنج مركز اختالالت انجام گرفت، تعداد 
از اجراي پيش آزمون در هر سـه  نفر گروه كنترل) به شيوه تصادفي جايدهي شدند. پس  10نفر گروه دوم و 10گروه اول،

وسـيله  جلسه، تحت آموزش فنـوگرافيكس قـرار گرفـت، گـروه آزمايشـي دوم بـه       12گروه، گروه آموزشي اول به مدت 
اي هاي درماني در مركز اختالالت يادگيري شهر بوشهر آمـوزش ديدنـد و گـروه گـواه هـيچ گونـه آمـوزش ويـژه        روش

آزمون و آزمون پيگيري پس از گذشت چهار ماه به اجرا از اتمام آموزش، پس دريافت نكرد. در هر گروه آزمايشي، پس
هاي بدست آمده با روش آماري تحليل كوواريانس ناپارامتريك مورد تجزيه و تحليل قرارگرفـت،  در آمد. در پايان داده

ي (جايگاه صدا در كلمه) نتايج حاكي از آن بود كه مداخله روش فنوگرافيكس، سبب افزايش توانايي مهارت آگاهي واج
و مهارتهاي تركيب و تجزيه كه از مهارت هاي پايه و ضروري خواندن است، گرديد. همچنين كاربرد اين روش آموزشي 

ان گرديد. بر اساس نتـايج ايـن پـژوهش،    آموزدانشماه) در اين گروه از  4موجب پايداري اثرات درمان (پس از گذشت 
  .يكس براي كمك به كودكان نارساخوان در مقطع ابتدايي بهره گرفتتوان از روش آموزش فنوگرافمي
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  قدمهم

درصد جمعيت فراواني دارد. در بيشتر موارد شروع اختالل  10تا 5اختالل يادگيري تقريباً در 
شود. شروع پيش از كالس پيش از دبستان تا كالس دوم مشخص مي يادگيري در فاصله زماني

اول، معموالً نشانگر نوعي تأخير رشدي در زبان، تأخير در يادگيري مفاهيم جديد در خانه، يا 
تأخير در عملكرد، در مقايسه با همساالن پيش دبستاني و مهد كودكي است و شروع در اوايل 

شود. معموالً هاي پايين و يادگيري ضعيف معلوم ميمرهورود به مدرسه، معموالً به شكل ن
يابند، ولي در مواردي، مشكل با شدت كمتر تا بزرگسالي مشكالت يادگيري با درمان بهبود مي

ان مبتال به اختالل يادگيري در خواندن مشكل دارند آموزدانشدرصد  80يابد. حدود ادامه مي
و صرع شيوع بيشتري  ADHDر جنس مذكر و مبتاليان به ). ابتال به نارساخواني د2003، 1(لرنر

  ).2015، 2آريرزوبيتا، گويال و گومز- دارد (وگا، اسميت، كوكريل، تانگ، آگر
نارساخواني رود. برانگيز آموزش و پرورش ويژه بشمار مينارساخواني يكي از مباحث چالش

هوشبهر طبيعي، آموزش نوعي اختالل خاص خواندن است كه كودكان مبتال، عليرغم داشتن 
مناسب و فقدان نارسايي حسي آشكار، در زمينه خواندن دچار مشكل هستند (فارمر و كلين، 

توان نارساخواني را به عنوان مشكل پايدار يادگيري ). بنابراين، مي2010، 3ن؛ به نقل از الرسو1995
، يا نارسايي حسي ماندگي شديدخواندن و خودكار شدن آن در كودكاني دانست كه دچار عقب

هاي تر از حد توانايي آنها در زمينهنيستند، ولي توانايي خواندن در آنها به طور معناداري پايين
توان مداخالت هاي شناختي تست هوش مي). با استفاده از مقياس1979، 4ديگر است (دبري

بتال به كودكان م). 2015، 5(اليوت، رسينگ درماني براي اختالل خواندن طراحي نمود
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شوند. اين اشتباهات با حذف، نارساخواني در هنگام خواندن مرتكب اشتباهات متعددي مي
گردد. اين كودكان در تفكيك بين حروف از نظر افزودن يا وارونه نمودن كلمات مشخص مي

يابي طول خطوط شكل و اندازه دچار مشكل هستند، به خصوص حروفي كه فقط از نظر جهت
رند. سرعت خواندن آنها پايين و غالباً با حداقل درك همراه است. اكثر كودكان با هم تفاوت دا

نارساخوان، توانايي رونويسي از متن چاپي را دارند، اما در هجي كردن ضعيف هستند. اين 
كودكان ممكن است از وسط يا آخر كلمه شروع به خواندن نمايند. نارسايي در به خاطر آوردن 

اني، موجب مي شود كه فرد اسم و صداي حروف را بخوبي به خاطر و عدم استمرار فراخو
  ).2003 لرنر،(نياورد و از آن پرهيز كند 

شود، زيرا ضعف در خواندن معموالً منجر به مشكالت ديگري براي كودكان نارساخوان مي
 ناتواني خواندن پيامدهاي بسيار جدي در مورد پيشرفت تحصيلي، استخدام و موفقيت در زندگي

كودكان داراي اختالل خواندن اضطراب باالتري را نسبت به كودكاني كه ). 2003دارد (لرنر، 
اختالل در حافظه  )2014، 1دهند (نلسون، ليندستروم و فوئلساختالل خواندن ندارند، نشان مي

، كلسزيوسكي، فيشبك، شوچارد، تواند يكي از داليل اختالل خواندن باشد (برندنبرگفعال مي
). اكثر كودكان مبتال به نارساخواني كه آموزشهاي كمكي دريافت 2015، 2ر و هاسلهورنباتن

كنند، ممكن است از شكست مستمر و يأس ناشي از آن، دچار احساس شرم و تحقير شوند. نمي
گردند. كودكان بزرگتر احساس خشم يا افسردگي پيدا تر ميبا گذشت زمان اين احساسها عميق

). بنابراين متخصصان با 2003، 3دهند (كاپالن ـ سادوكفس پاييني را نشان ميكنند و عزت نمي
ان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجي كردن، با آموزدانشتوجه به مشكالت عمده 

   اند.مختلف به درمان نارساخواني پرداخته هايروش
) است. اين روش، 9211( 4هاي درماني براي نارساخواني، روش فرنالد و كلريكي از روش
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روش ديداري/ شنيداري/ جنبشي/ لمسي است. فرنالد معتقد است، نارساخواني با ادراك جسماني 
ارتباط دارد و كودكان نارساخوان قادر نيستند به روش معمول ياد بگيرند، بنابراين بايد، 

كودكان، در ). در اين روش 1921هاي جسمي ديگر خود را تقويت كنند (فرنالد و كلر، ادراك
بينند و بعد با انگشت كلمه را شود، بر روي كاغذ ميابتدا  شكل كلماتي را كه برايشان تلفظ مي

هاي هاي خواندن را از طريق انگيزهكنند. اين رويكرد در تالش است تا مهارترديابي مي
ي ديگر ). از رويكردها2003، 1شنيداري، ديداري، حركتي و المسه رشد دهد (هاالهان وكافمن

ديويس بيان كرد افراد نارساخوان،  ) است.2006( 2درماني براي نارساخواني رويكرد ديويس
هايي در خواندن و هجي كنند و اين امر به ادراك تحريف شده و اشتباهگشتگي را تجربه ميگم

). 2006ديويس، (ها است گشتگي عامل اصلي در اين سردرگميشود. آستانة گمكردن منجر مي
نخست اينكه بر ادراك تأكيد داشته است و  داند:ويس به دو دليل ديدگاه خود را متفاوت ميدي

اي از اين حالت داشته واسطهدوم اينكه چون خود فردي نارساخوان بوده، تجارب مستقيم و بي
شيوة خاص : داندهاي نارساخواني ميسه مؤلفه را به وجود آورندة نشانه )2006(ديويس . است

و شيوة خاص ) جابه جايي چشم ذهن(، توانايي طبيعي براي تحريف ادراكي )تفكر تصويري(تفكر 
  ها. واكنش به اين تحريف

كار برد، روش توان براي درمان كودكان نارساخوان بههايي را كه مييكي ديگر از روش
 .طراحي شده است) 1996( 3گينزگينز و مكگينز، مكمكفنوگرافيكس است كه توسط 

هاي زباني براي آموزش خواندن بر اساس تجربه - وگرافيكس (تصوير صدا) يك رويكرد آواييفن
هاي خواندن، روانشناسي شناختي، نظريه يادگيري، هاي دقيق در زمينهباليني گسترده و پژوهش

ها از (اينكه كلمه 4رشد كودك، نظريه انگيزش و زبان شناسي است. اين روش بر آگاهي واژي
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(خواندن با  1اند) كه جزِ اصلي از مهارت رمزگشاييكوچكتري به نام صدا ساخته شدههاي واحد
). اما 1999است (مك گينز و مك گينز، گذاري شدهتبديل صدا به تصوير صدا) است، پايه

آموزش آگاهي واجي به صورت خودكار، براي رمز گشايي كافي نيست و با اصل الفبايي تركيب 
سريع و مؤثر و تحولي  هايروش فنوگرافيكس يكي از روش). 1978 2يانت،شود (برادلي و برامي

در روش فنوگرافيكس كه بر اساس آزمايشهاي بيست ساله   در آموزش صدا به كودكان است.
ترين مؤلفه در كودكان نارساخوان، ضعف مهارتهاي آوايي و رمز گشايي تهيه شده است، اصلي

در اين روش درماني، چند هدف اصلي دنبال  .)1998مك گينز و مك گينز، (كودكان است 
افزايش توانايي كودك در رديابي بصري از راست به چپ (در  -1شود، كه عبارتند از: مي

افزايش توانايي كودك در بخش كردن كلمات نوشته شده و تركيب صداها در  -2فارسي). 
 - 4كار ببرد. المات شفاهي بهكودك بتواند صدا ها را به خوبي در مك -3نوشتن و صحبت كردن. 

كودك بتواند درك كند كه كلمات نوشته  شده تصويري از صداهاست. اين روش شامل چهار 
هايي است. مرحله اول كه نقشه كدهاي آوايي باشد كه هر مرحله خود داراي زيرمرحلهمرحله مي

بر حرف اول پايه است، شامل: بخش كردن بوسيله ديدن عكس هايي بر روي كارت كه تكيه 
تصاوير مورد نظر دارد. زير مرحله دو شامل نگاشت يا نقشه برداريست كه كودك در هنگام 

گويد. زير مرحله سوم، كاربرد صدا است كه در اين مرحله نوشتن حرف الفبا صداي آن را مي
ده شود و كودك بايد صداهايي را كه به او تدريس شچندين كلمه واقعي يا غير واقعي خوانده مي

تشخيص دهد و جابجايي حرف در كلمات خوانده شده را مشخص كند. زير مرحله چهارم شامل 
بخش كردن و تركيب صداها و نوشتن كلمه با بخش كردن و تلفظ صداهاست. در آخر اين مرحله 

شود، اگر هايي كه داراي صداها و حروف  تدريس شده است با كمك كودك خوانده ميداستان
شود. اين مراحل به اشتباه شناسايي كند يا اشتباه تلفظ كند، سريع تصحيح ميكودك صداها را 

يابد تا تمام حروف به همين ترتيب تدريس همين ترتيب با افزايش صداها و حروف الفبا ادامه مي

                                                                                                                            
1. Coding 
2. Bradly, brayant 
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  .)1990، 1و برايانت گوسوامي(شود ها و پسوندها آموزش داده ميشود و در آخر پيشوند
في از جمله روش فرنالد و روش ديويس براي بهبود عملكرد خواندن و تاكنون روش هاي مختل

كاهش مشكالت تحصيلي كودكان ايراني داراي اختالل خواندن استفاده شده است. اما روش 
هاي داخلي به كار گرفته نشده است، اين درحالي است كه همانگونه كه در پژوهش 2فنوگرافيكس

هاي اصلي در مشكالت خواندن، اشكال در آواشناسي، هدر باال نيز اشاره شد، يكي از مؤلف
) كه در روش فنوگرافيكس مورد 1990باشد (گوسوامي و برايانت، ها ميجشناسي، تركيب واواج

توجه خاص قرار گرفته است. بر همين اساس، پژوهش حاضر بررسي اثربخشي اين شيوه درماني را 
ن نارساخوان ايراني مطرح نموده است و به دنبال به عنوان يك نياز پژوهشي براي جامعه كودكا

) روش آموزشي فنوگرافيكس، ميزان عملكرد خواندن 1هاي مقابل است: بررسي فرصيه
) روش آموزشي فنوگرافيكس، ميزان 2دهد.ان مبتال به نارساخواني را افزايش ميآموزدانش

) روش آموزشي 3دهد. ان نارساخوان در تركيب حروف را افزايش ميآموزدانشتوانايي 
ان نارساخوان در تجزيه حروف در كلمه را افزايش آموزدانشفنوگرافيكس، ميزان توانايي 

ان نارساخوان را افزايش آموزدانش) روش آموزشي فنوگرافيكس، دانش الفبايي در  4دهد. مي
هي ) روش آموزشي فنوگرافيكس، توانايي در تشخيص جايگاه صدا در كلمه (آگا5دهد. مي

) تأثيرات روش آموزشي فنوگرافيكس در 6دهد. ان نارساخوان را افزايش ميآموزدانشواژي) در 
     ماندماه از درمان پايدار مي 4ان نارساخوان، بر ميزان عملكرد خواندن، پس از گذشت آموزدانش

  روش
نجام شد، پژوهش حاضر با استفاده از طرح آزمايشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل ا

كه شامل دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل است. گروه آزمايشي اول تحت مداخله ي 

                                                                                                                            
1. Gosowmi & Brayant 
2.  Phono-Graphix 
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فنوگرافيكس، گروه آزمايشي دوم تحت آموزش عادي و رايج در مركز اختالل يادگيري، قرار 
آزمون اي را دريافت نكرد. براي هر سه گروه پيشگرفت، اما گروه كنترل هيچ گونه آموزش ويژه

آزمون زمون اجرا شد و در گروه آموزش فنوگرافيكس براي بررسي پيگيري مداخله، پسآو پس
 ماه دوباره اجرا شد.  4بعد از گذشت 

در پژوهش حاضر، جامعه مورد مطالعه را نمونه و روش نمونه گيري:  ،جامعه
 95-94ساله شهرستان بوشهر در پايه دوم ابتدايي در سال تحصيلي  8ان نارساخوان آموزدانش

ها از مركز اختالالت يادگيري گيري، آزمودنيدهند. در اين پژوهش براي نمونهتشكيل مي
ها قرار داده شدند. به اين ترتيب كه شهرستان بوشهر انتخاب و به روش انتصاب تصادفي در گروه

اني كه توسط معلمان، با توجه به فرمهاي ارسال شده به مدارس كه داراي آموزدانشاز ميان 
 40هاي اشتباهات رايج در خواندن بود، به مركز اختالل يادگيري معرفي شده بودند، ويهگ

هاي پايه دوم ابتدايي مشكوك به نارساخواني انتخاب شدند. پس از اجراي آزمون آموزدانش
و آزمون اختالل سلوك كه  ADHDتشخيصي، شامل آزمون هوشي وكسلر كودكان، آزمون 

آزمودني نارساخوان به منظور  30مركز اختالالت انجام گرفت، تعداد توسط همكاران روان سنج 
نفر گروه كنترل) جايگزين شدند. به  10نفر گروه دوم و 10نفر گروه اول، 10اقدامات آزمايشي (

پسر بودند كه در هر گروه  18دختر و  12كنندگان در پژوهش حاضر، شامل اين ترتيب مشاركت
د. شايان ذكر است، كه با توجه به اينكه بيشترين ميزان شيوع اختالل پسر قرار داده ش 6دختر و  4

ان آموزدانش)، در پژوهش حاضر، 1385، 1ان پسر پايه دوم است (رحيميانآموزدانشخواندن در 
- 105ان نارساخوان داراي بهره هوشي طبيعي (آموزدانشپايه دوم مورد بررسي قرار گرفتند. اين 

ان اين است كه علت اوليه آموزدانشهاي مهم اين است، يكي از ويژگي ) هستند. الزم به ذكر95
وآزمون  ADHDاني كه از طريق اجراي آزمون آموزدانشمشكل آنها، نارساخواني است و 

و اختالل سلوك داده  ADHDاختالل سلوك، كه توسط مركز انجام شده است، تشخيص 

                                                                                                                            
1. Rahimiyan 
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مالك هاي ورود به آزمايش عبارتند از: اند، از پژوهش حاضر حذف گرديدند. بنابراين شده
سال، پايه تحصيلي دوم ابتدايي و زبان مادري  8)، سن 95- 105هوشي در سطح طبيعي (بهره

هاي شنوايي و بينايي، اختالل هاي خروج شامل وجود دو زبانگي، آسيبفارسي، همچنين مالك
  ابزارهاي زير استفاده شد: آوري اطالعات، ازبه منظور جمعبيش فعالي و اختالل سلوك است. 

گيري سطح توانايي خواندن و به منظور اندازه آزمون عملكرد خواندن فنوگرافيكس:
) انجام 1999ان نارساخوان، آزمون اختالل خواندن مك گينز و مك گينز (آموزدانشتشخيص 

حروف  )، تجزيه14مقوله است: تركيب  حروف در كلمه (تعداد آيتم،  5شد. اين آزمون داراي 
)، و 50)، دانش الفبا (تعداد آيتم، 9)، جايابي صدا در كلمه (تعداد آيتم، 41در كلمه(تعداد آيتم، 

به دست مي آيد.  4قسمت قبلي تقسيم به  4توانايي خواندن كل كه از مجموع محاسبه نمرات تراز 
ها توسط ودنيدر اين پژوهش ما اين آزمون را به صورت انفرادي اجرا كرديم. بدين نحو كه آزم

ها به اتاق آزمون، مشخصات الزم شدند. بعد از ورود آزمودنيشان به اتاق آزمون فرستاده معلم
  تحصيلي، سن، و جنس ثبت شد و آزمون بدين صورت شروع گرديد: ها از قبيل پايهآزمودني

اين  به كودك اطمينان داده شد كه -2ـ ابتدا با كودك رابطه صميمانه برقرار گرديد.  1
براي سنجش توانايي  - 3آزمون، امتحان درسي نبوده ونمره آن وارد كارنامه درسي نخواهد شد. 

من «گفته شد  آموزدانشنشان داده نشد. به  آموزدانشتركيب حروف در كلمه، برگه آزمون به 
ط يك بار گوييم كه صداها را فقاي بسازي. به او ميگويم و شما بايد با آنها كلمهصداهايي را مي

بين تلفظ هر صدا يك ثانيه توقف شد و اولين ». كنم و شما بايد به خوبي گوش كنيتلفظ مي
صدايي تلفظ شد و يادداشت  4كلمه  6كلمه سه صدايي و بعد  8پاسخ كودك يادداشت شد. اول 

 14شود، بنابراين نمره كامل اين قسمت امتياز به كودك داده مي 1شد. به ازاي هر پاسخ درست 
براي سنجش  - 4در اين قسمت، نشان دهنده ضعف بچه ها در تركيب است.  13بود. نمره كمتر از 

گفته شد  آموزدانشنشان داده نشد. به  آموزدانشتوانايي تجزيه حروف در كلمه، برگه آزمون به 
ت، را گف اگر به جاي صدا، اسم حرف». گويم و تو بايد صداهاي آن را بگويياي را ميمن كلمه«
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گيرد. نمره كامل اي به آن تعلق نميو نمره »اين اسم حرف است نه صدا«شود كه به او گفته مي
صدايي بود.  4كلمه پنج صدايي، سه كلمه  3بود كه شامل چهار كلمه سه صدايي،  41اين قسمت 

ي براي سنجش تواناي - 5 در اين قسمت نشان دهنده ضعف بچه ها در تجزيه است. 40نمره كمتر از 
گفته شد  آموزدانشنشان داده نشد. به  آموزدانششناسايي جايگاه صدا در كلمه، برگه آزمون به 

من يك كلمه مي گويم تو تكرار كن، مثالَ باران، بعد از تكرار به او گفته شد اگر صداي اول «
 9مل شود. اين قسمت شااگر متوجه نشد براي او مثالي زده مي» كلمه را برداري، چه مي ماند؟

نشان دهنده  8نمره بود. نمره كمتر از  9صدايي و چهار صدايي بود. نمره كامل اين قسمت  3كلمه 
اين بود كه كودك ماهيت صدا را در كلمه درك نكرده است و همچنين در تجزيه و تركيب 

 آموزدانشبراي سنجش توانايي دانش الفبا، صداها يكي يكي گفته شد و از  - 6 ضعف دارد.
شد يك كلمه كه با اين صدا شروع مي شود، يا كلمه اي كه با اين صدا پايان يابد را  خواسته

نشان داده شد.  آموزدانشبگويد و در مورد صداهاي شبيه به هم مانند س، ص، ث، شكل حرف به 
نياز به  45نمره كه شامل حروف الفبا و استثنائات بود. نمره پايين تر از  50نمره كامل اين قسمت 

  .)1990گوسوامي و برايانت، (در اين زمينه دارد  كار
به منظور تعيين روايي سازه از روش روايي همگرا با از آزمون خواندن بديعيان استفاده شد. 

) و آزمون عملكرد 1375( 1بدين ترتيب ضريب همبستگي پيرسون بين نمرات آزمون بديعيان
  .ارائه شده است 2جدول خواندن فنوگرافيكس محاسبه شد. نتايج اين تحليل در 

  

  . نتايج آزمون همبستگي بديعيان و آزمون عملكرد خواندن فنو گرافيكس و ابعاد خواندن2جدول

ن
دبعيا

ن ب
د

خوان
 عملكرد خواندن فنو گرافيكس                            

 آگاهي واجي شناخت الفبا تجزيه تركيب نمره  كل خواندن  

r 95/0 85/0 45/0 28/0 85/0 

P  
 

001/0 01/0 01/0 54/0 01/0 

  

                                                                                                                            
1. Badieeyan 
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دهد، ضريب همبستگي بين نمره خواندن بديعيان با نمره كل نشان مي 2همانگونه كه جدول 
) مثبت ومعنادار است. همچنين بين نمره خواندن = 001/0P<، 95/0 rخواندن فنوگرافيكس (

) و آگاهي واجي =01/0P<، 45/0 r)، تجزيه (=01/0P<، 85/0 rبديعيان با ابعاد تركيب (
)01/0P<، 85/0 r= در آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس، همبستگي مثبت ومعنادار وجود (

دارد. بنابراين بايد گفت رابطه مثبت معناداري بين آزمون بديعيان وآزمون كارآمدي فنوگرافيكس 
  وجود دارد.

ش آلفاي كرنباخ و تنصيف براي تعيين پايايي آزمون عملكرد خواندن فنوگرافيكس از دو رو
  .ارائه شده است 3سازي) استفاده شد كه نتايج آن در جدول (دو نيمه

  نتايج بررسي پايايي آزمون عملكرد خواندن فنوگرافيكس .3جدول 

  

  

) ضريب تصنيف 80/0شود هر دو شاخص ضريب آلفا (مشاهده مي 3همانگونه كه در جدول 
) در نمره كل آزمون كارآمدي خواندن گوياي پايايي مطلوب آزمون است. همچنين ميزان 75/0(

هستند، ميزان  69/0و  80/0فنوگرافيكس در دامنه  ضريب آلفا براي ابعاد آزمون كارآمدي خواندن
است كه  70/0و  75/0ضريب تنصيف در ابعاد آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس در دامنه 

ي پايايي مناسب ابزار است. همچنين شواهد روايي و پايايي اين آزمون در پژوهش دهندهنشان
 .) به تاييد رسيده است1395(وفا، حسيني، گلستانه، 

شود كه در هر قسمت از تست، به ازاي هر پاسخ صحيح به گذاري به اين نحو انجام مينمره

 ضريب تنصيف ضريب آلفا تعداد آزمون عملكرد خواندن

 /.75 /.80 30 نمره كل خواندن

 /.75 /.70 30 تركيب

 /.71 /.69 30 تجزيه

 /.75 /.69 30 شناخت الفبا

 /.70 /.70 30 آگاهي واجي
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 0گردد. در نتيجه دامنه نمرات، در تركيب ميسوالهاي اين بخش يك نمره براي آزمودني منظور 
اي به باشد. برمي 50تا  0و در دانش الفبا  9تا  0، در شناسايي مكان صدا 41تا  0، در تجزيه 14تا 

شوند. به اين ترتيب كه دست آوردن نمره كل (نمره خواندن)، نمرات خام به تراز، تبديل مي
، نمره تجزيه در عدد 66/6نمرات به دست آمده از آزمون خواندن به ترتيب، نمره تركيب در عدد 

داد بر ضرب شده و مجموع اين اع 2، نمره دانش الفبا در عدد 10، نمره جايگاه صدا در عدد  38/2
شود ضرب مي 5/1ان پايه دوم در عدد آموزدانششود. سپس نمره به دست آمده براي تقسيم مي 4

 0هاي تحصيلي مختلف متفاوت است). دامنه نمره كل از (شايان توجه است كه اين عدد براي پايه
خوان تر است، به عنوان كودكان نارساپايين 89است و كودكاني كه نمره كل آنها از  100تا 

  ).1996شوند (مك گينز و همكاران، تشخيص داده مي
هـاي اين آزمون شامل اطالعاتي دربارة مهـارتآزمون عملكرد خواندن بديعيان: 

سنجد كه  مستقيم با آموزش كالس درس در ارتبـاط هايي را ميمخصوص خواندن است و مهارت
)، تهيـه و اعتباريابي 1977زيابي اكوال () بر اساس الگوي ار1375اسـت. ايـن آزمـون را بديعيان (

هاي خواندن رو در ترين مشكالتي است كه در برنامهكرده است. اين آزمون در برگيرندة متداول
ان قـرار دارد و براي سنجش هر دسته از اين مشكالت تنظـيم شـده اسـت. اين آموزدانشروي 

نمـره و براي خرده آزمون 10هر كدام  6 تا 1هـاي خرده آزمون دارد كه براي آزمون 8آزمون، 
-شـود. نمونـهنمره مـي 100نمره در نظر گرفته شده است، كه مجموع آن  20هر كدام  8و  7هاي 

. خواندن حروف (س، ق، ب، و ...) 1ها به ايـن شـرح اسـت: اي از پرسش هاي اين خرده مقياس
. صدا كشي 4مثل خورشيد، چوپان و ...) . بخش كردن كلمات (3. خواندن آواها (آ، او ....) 2

. خواندن كلمات (گرم، 6. دو جزء كردن كلمات مركب (خوش رفتار) 5كلمات (مثل كبوتر) 
. خواندن متن با صداي بلند. اين آزمون 8  . متن را بخواند و جاهاي خالي را پر كند7مرگ و ...) 

شود. يك نمره از آزمودني كم مي نمرة جداگانه دارد كه به ازاي هر خطا در اين موارد 100
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يا كمتر است، به  48ي كه نمره او آموزدانشبنابراين با توجه به نقطه برش براي اين آزمون، هر 
  شود.نارساخوان تشخيص داده مي آموزدانشعنوان 

ان آموزدانش) پايايي اين آزمون را از روش دو نيمه كردن (زوج و فرد) در 1378( 1زيني وند
ي پايايي دهندهاست كه نشان 92/0و  90/0، بررسي كرده است. ضريب تنصيف در دامنه ابتدايي

باشد كه مي 79/0و  67/0ها در دامنه مناسب ابزار است و ضريب همبستگي خرده مقياس
). شايان ذكر است از آزمون كارآمدي خواندن 1378دهنده روايي اين ابزار است (زيني وند، نشان

ر بررسي شواهد روايي همگرا با آزمون كارآمدي خواندن فنوگرافيكس استفاده بديعيان به منظو
  شده است. 

در اين بخش جلسات درماني فنوگرافيكس به  روش مداخله آموزش فنوگرافيكس:
  ).1999گينز ، ارائه شده است (مك گينز و مك 4صورت خالصه در جدول 

  : خالصه جلسات مداخله آموزش فنوگرافيكس4جدول 

  فعاليت انجام شده  هجلس

  
جلسات اول، دوم 

  و سوم
  
  

با اين موضوع كه متن با صدا ارتباط دارد. جهت خواندن از راست به چپ است و   آموزدانشآشنايي 
كلمه با هدف تميز ديداري و دقت ديداري  30چگونه صداها را در كلمه معرفي كند. در اين مرحله 

شود براي كلمه سيب، پازل صداهاي سيب بر روي ميز چيده مي كلمه). مثال10ًشود (هر جلسه تمرين مي
، كلمه سيب را تلفظ  - - -بر روي تابلو سه خط بكش «به كودك گفته شد كه اين كلمه سه صدا دارد 

گوييم صداي اول را چه مي شنوي؟ پازل آن را پيدا كن و در جايش قرار بده. بعد از كنيم به او ميمي
دوباره كلمه تلفظ شد و از كودك خواسته شد صداي دوم را بگويد. همچنين با  قرار دادن صداي اول،

بعد از قرار دادن » شود تا كودك جهت خواندن را هم ياد بگيرد.انگشت جاي كلمات نشان داده مي
صداي سوم از كودك خواسته شد كه كلمه را تلفظ كند و با تلفظ كردن صداها، پازل مربوط به آنها را 

  بگذارد و بعد آن را بنويسد.جاي خود 
  

جلسات چهارم و 
  پنجم

شوند. با اين توضيح كه كلماتي هستند كه در كلمه از كلمات مرحله قبل انتخاب مي 16در اين جلسه 
يك صدا با هم تفاوت دارند، مانند كپك، كتك، كبك يا رود، زود، دود و هر سه اين كلمه در يك 

ورت است كه  پازل هر سه كلمه مثال درد، سرد، مرد بر روي ميز پاكت قرار گرفت. روش كار به اين ص

                                                                                                                            
1. Zinivand 
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خواهم كلمه رود را بنويسم و همراه با مي«شود گفته مي آموزدانششود و به در يك رديف قرار داده مي
با ». تر از بقيه صداهاتلفظ كلمه، پازل  صداها يكي يكي به طرف پايين سر داده شد، چند سانتي متر پايين

با نگاه كردن به صداها نام آنها را بگويد. دوباره پازلها  آموزدانششود تا اشاره به صداها اشاره مي انگشت
شود كه او كلمه تلفظ شده را با پازل نشان دهد و بعد خواسته مي آموزدانشرا به جاي خود برگردانده از 

  بنويسد. 
  
  

  جلسه ششم

مراحل قبل، از هر پاكت دو عدد يكي براي آموزش دهنده هاي كلمات در اين جلسه با استفاده از پاكت
شود و دو گردد. پازلهاي آموزش دهنده وارونه بر روي ميز قرار داده ميتهيه مي آموزدانشو يكي براي 

 آموزدانشگردد و اين صداها تلفظ مي ،آنرا ببيند آموزدانشصدا از ميان آنها انتخاب شده و بدون اينكه 
اين صداها را از ميان كارت هاي خود پيدا كند و آنها را تلفظ كند و بنويسد. اگر با تلفظ بايستي تصوير 

  توان كارت را به او نشان داد و بعد پنهان كرد تا او تصوير صحيح را پيدا كند.مي ،صدا متوجه نشد
  

  جلسه هفتم
كه در اين جمالت  شودخوانده مي آموزدانشبعد از تمرين مجدد صداهاي جلسه ششم، جمالتي با 

گردد. مثال دود زود آمد. سيب در كيف بود. اين جمالت كلمات تمرين شده در جلسات قبل استفاده مي
يك بار توسط كودك خوانده شد، اگر كودك در خواندن موفق نبود به او كمك شد تا كلمه به كلمه 

  را بخواند.
  
  

جلسات هشتم و 
  نهم

بيه خواهر، خواستن، خوابيدن است. در اين كلمات دو حرف ليست كلمات اين جلسه شامل كلمات ش
شود كه دو صدا در كنار هم، مي توانند آموزش داده مي آموزدانشيك صدا دارد. بدين ترتيب كه به 

شود صداها نشان داده و از او خواسته مي آموزدانشيك صدا داشته باشند. در اين جلسه، كارت كلمه به 
گفته شد كه اين دو با  آموزدانشجزيه كند) و بنويسد. براي تلفظ صداي (وا ) به را يكي يكي بخواند (ت

هايي شود. در هر دو جلسه داستانكلمه با اين هدف كار مي 30دهند. در اين دو جلسه هم صداي ( ا ) مي
  شود.خوانده مي آموزدانشها بودند با كمك كه داراي اين نشانه

  
  جلسه دهم

استثنا بودند، مانند نو، خود، تو، اتوبوس،  به روش جلسه هشتم   �اتي كه داراي ادر اين جلسه كلم
شود كه يك حرف مي تواند شود. با اين تفاوت كه در اين مرحله به كودك آموزش داده ميتمرين مي

دهد. )  استثنا، و هم صداي (و) مي�سه صدا داشته باشد. مثال حرف ( و ) هم صداي او، هم صداي ( ا 
  عدد بود. 20تعداد كلمات تمرين شده 

  
  جلسه يازدهم

شود و به او گفته آموزش داده شده بود، يكي يكي به او نشان داده مي آموزدانشكلماتي را كه تاكنون به 
  شود صداها را هنگام نوشتن كلمه، يكي يكي با صداي بلند تلفظ كند.مي

  
  جلسه دوازدهم

بايد با كمك يكديگر يك داستان بخوانند. داستان به او نشان داده دهنده و كودك در اين جلسه آموزش
شود كه با قرار دادن انگشت خود در زير كلمات مي تواند آنها را بهتر بخواند. بعد از شده و به او گفته مي

شود. بعد جمله دوباره توسط آموزش دهنده براي او تشويق كالمي مي آموزدانشخواندن هر جمله 
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اين اطمينان را داد كه حتي با وجود مشكل در خواندن، مطلب داستان  آموزدانش، اين كار به خوانده شد
ها با كمك آموزش دهنده و را دنبال كند. اگر كودك تمايلي به خواندن داستان نداشت، جمله

  شود. يكي در ميان  و آهسته  و كلمه به كلمه خوانده مي آموزدانش

به  85مبناي نتايج حاصله از آزمون اختالل خواندن (نمره خواندن ها بر آزمودنيروش اجرا: 
نفر)  10گروه كنترل، تعداد هر گروه  1گروه آزمايشي و 2گروه ( 3پايين) به شيوه تصادفي در 

جلسه (هر  12هاي مورد نظر، گروه آزمايشي اول در طي آزمونجاي گرفتند. پس از اجراي پيش
دقيقه) به مدت يك ماه و نيم تحت آموزش روش فنو  45 هفته دو جلسه، هر جلسه به مدت

هاي ها از روش آماري كواريانس و آزمونگرافيكس قرار گرفتند. سپس به منظور تحليل داده
  تعقيبي استفاده شد.

  نتايج
 5هاي آزمايشي و كنترل پرداخته شد. جدول هاي توصيفي گروهابتدا به بررسي شاخص
آزمون پاسخگويان در عملكرد خواندن را آزمون و پسد نمرات پيشميانگين و انحراف استاندار

 دهد.به تفكيك گروه نشان مي

  آزمون پاسخگويان در عملكرد خواندنآزمون و پس. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش5جدول 

 جدول متغير                                   
آموزش 

 فنوگرافيكس

گروه آموزش مركز 

 تاللاخ
 گروه كنترل

x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

 آزمونپيش

 06/1 30/11 82/0 00/11 40/1 80/10 تركيب حروف

 06/3 70/35 22/3 20/37 36/4 10/33 تجزيه كلمه

 40/2 00/5 33/1 00/2 75/1 80/3 جاي صدا در كلمه

 20/11 20/35 60/3 60/26 66/8 40/36 شناخت حروف الفبا

 76/8 66/73 07/4 69/61 94/8 65/68 ل)عملكرد خواندن (ك

 آزمونپس
 11/2 30/10 70/1 70/7 56/1 00/12   تركيب حروف

 13/3 40/36 75/3 40/33 57/3 90/36 تجزيه كلمه
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 جدول متغير                                   
آموزش 

 فنوگرافيكس

گروه آموزش مركز 

 تاللاخ
 گروه كنترل

x̅ SD x̅ SD x̅ SD 
 11/2 00/5 23/1 80/1 42/0 80/6 جاي صدا در كلمه

 18/4 90/40 29/6 40/42 27/2 50/44 شناخت حروف الفبا

 31/4 35/75 57/4 31/61 70/4 24/85 عملكرد خواندن (كل)

  x̅، ميانگين =  SDانحراف استاندارد= 

هاي پژوهش حاضر از آنجا كه روش آماري مناسب، روش سپس به منظور بررسي فرضيه
هاي اين روش مورد فرضهاي اصلي، پيشتحليل كوواريانس بود، الزم بود قبل از انجام تحليل

ها، ي مهم تحليل كوواريانس شامل يكساني واريانسه مفروضهبررسي قرار گيرد. بدين منظور س
ي مورد بررسي قرار گرفتند. براي بررسي مفروضه 1طبيعي بودن توزيع و يكساني رگرسيون

ي يكساني استفاده شد نتايج اين آزمون نشان داد كه مفروضه 2ها، از آزمون لوينيكساني واريانس
ي طبيعي بودن ايگاه صدا در كلمه برقرار است. مفروضهي موارد به جز جها در همهواريانس

مورد بررسي قرار  3ويلك- توزيع، با توجه به تعداد نسبتاً كم نمونه با استفاده از آزمون شاپيرو
ي كلي عملكرد ي طبيعي بودن توزيع در مورد نمرهگرفت، نتايج اين آزمون نشان داد كه مفروضه

هاي تركيب حروف (در گروه كنترل)، تجزيه كلمه (در گروه خواندن برقرار است. اما در ابعاد
هاي آموزش آموزش فنوگرافيكس و مركز اختالل)، شناخت جايگاه صدا در كلمه (در گروه

هاي مركز اختالل و گروه كنترل) فنوگرافيكس و مركز اختالل) و شناخت حروف الفبا (در گروه
آزمون و متغير مستقل رسيون نيز، از تعامل پيشي يكساني رگبرقرار نيست. براي بررسي مفروضه

استفاده شد، نتايج اين تحليل نشان داد كه اين تعامل در مورد عملكرد خواندن و شناخت دانش 
  الفبايي برقرار نيست و در ساير موارد برقرار است.

                                                                                                                            
1.  Homogeneity of regression 
2 . Leven 
3.  Shapiro-Wilk  
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ي اول پژوهش مبني بر اينكه روش آموزشي فنوگرافيكس، ميزان به منظور بررسي فرضيه
ي دهد، با توجه به اينكه مفروضهان مبتال به نارساخواني را افزايش ميآموزدانشكرد خواندن عمل

ان نارساخوان نقض شده بود، كاربرد آموزدانشيكساني رگرسيون در مورد عملكرد خواندن 
توانست توأم با خطا باشد. بنابراين از معادل ناپارامتريك ي معمول ميتحليل كوواريانس به شيوه

) پيشنهاد شده است، استفاده شد. در اين روش، پس از 1967( 1تحليل كوواريانس كه توسط كواد
، ابتدا واريانس ناشي از متغير كنترل، با استفاده از روش تبديل نمرات متغير وابسته و كنترل به رتبه

مقادير ها از نظر شود. سپس تفاوت بين گروهرگرسيون چندگانه، از متغير وابسته تفكيك مي
متغير وابسته، از طريق تحليل واريانس يا معادل ناپارامتريك آن (آزمون  2ي غير استانداردباقيمانده

ها در اجراي پس ي بين گروهگيرد. به اين ترتيب مقايسهكرسكال واليس) مورد بررسي قرار مي
ايج تحليل نت 6گيرد. جدول آزمون صورت ميآزمون، بعد از حذف پراش ناشي از متغير پيش

ي غير استاندارد) كه به منظور كوواريانس ناپارامتريك (تحليل واريانس بر روي مقادير باقيمانده
ها (آموزش با روش فنوگرافيكس، مركز اختالل و گروه كنترل) از نظر عملكرد ي گروهمقايسه

  دهد.خواندن انجام شده است را نشان مي
  ها از نظر عملكرد خواندني گروهبراي مقايسه: تحليل كوواريانس ناپارامتريك 6جدول 

 SS DF MS F P  2η  منبع واريانس

 77/0 0001/0 08/44 73/685 2 45/1371  بين گروهي

    15/56 27 03/420  خطا

     29 49/1791  كل

SS  ،مجموع مجذورات =DFي آزادي،  = درجهMS ،ميانگين مربعات =F  ،مقدار اف =P سطح معناداري و =η2= اثر) مجذور تفكيكي اتا (اندازه  

شود، حداقل بين دو گروه از نظر عملكرد خواندن، مشاهده مي 6همانگونه كه در جدول 
داري وجود دارد. بررسي مجذور تفكيكي اتا حاكي از آن است كه متغير مستقل تفاوت معني

                                                                                                                            
1.  Quade 
5. Unstandardized residuals  
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كند. در تبيين مي ان نارساخوان راآموزدانشدرصد از واريانس عملكرد خواندن  77ها) (گروه
ها از نظر عملكرد خواندن تفاوت ادامه به منظور مشخص شدن اين موضوع كه بين كدام گروه

ي يكساني واريانس در استفاده شد. زيرا مفروضه 1داري وجود دارد، از آزمون دانت سيمعني
به يكساني  مورد مقادير باقيمانده برقرار نبود و بنابراين به كارگيري يك آزمون تعقيبي كه

نتايج آزمون تعقيبي دانت سي را در  7رسيد. جدول تر به نظر ميها حساس نباشد، منطقيواريانس
  دهد.رابطه با عملكرد خواندن نشان مي

  نتايج آزمون تعقيبي دانت سي در رابطه با عملكرد خواندن .7جدول 

  گروه
آموزش فنو 

 گرافيكس

مركز 

 اختالل

بدون 

  آموزش

     0  كسآموزش فنوگراف

    0 21/16*  مركز اختالل

  0 - 16/5* 05/11*  گروه كنترل

)، 5آزمون جدول ها (بخش پسو با توجه به جدول ميانگين 7مطابق با نتايج موجود در جدول 
داري بهتر از دو عملكرد گروهي كه به روش فنوگرافيكس آموزش ديده بودند، به طور معني

وش آموزش در مقايسه با عدم آموزش يا آموزش ارائه شده گروه ديگر بود. به عبارت ديگر اين ر
در مركز اختالالت يادگيري، اثربخشي بيشتري داشت. عالوه براين ميزان كارآمدي گروه بدون 

ي اول پژوهش مورد آموزش باالتر از گروه مراجعه كننده به مركز اختالل بود. بنابراين فرضيه
  تأييد قرار گرفت.

روش آموزشي فنوگرافيكس بر توانايي ي دوم پژوهش در زمينه اثربخشي هبه منظور بررسي فرضي
ها، از تحليل كوواريانس نيز با توجه به نقض مفروضهان نارساخوان در تركيب حروف، آموزدانش

نتايج  8ي غير استاندارد) استفاده شد. جدول ناپارمتريك (تحليل واريانس بر روي مقادير باقيمانده

                                                                                                                            
1. Dunnett C  
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ها (آموزش با روش فنوگرافيكس، مركز اختالالت ي گروهه به منظور مقايسهاين تحليل را ك
  دهد.يادگيري و گروه بدون آموزش) از نظر توانايي تركيب حروف انجام شده است را نشان مي

  ها از نظر توانايي تركيب حروفي گروه. تحليل كوواريانس ناپارامتريك براي مقايسه8جدول 

 SS DF MS F P  2η  منبع واريانس

 43/0 001/0 10/13 400/72 2 43/801  بين گروهي

    39/55 27 76/1067  خطا

     29 19/1869  كل

شود، حداقل بين دو گروه از نظر توانايي تركيب حروف، تفاوت مشاهده مي 8همانگونه كه در جدول 
درصد از  43ها) قل (گروهداري وجود دارد. بررسي مجذور تفكيكي اتا حاكي از آن است كه متغير مستمعني

كند. در ادامه به منظور مشخص شدن اين ان نارساخوان را تبيين ميآموزدانشواريانس توانايي تركيب حروف 
داري وجود دارد، از آزمون تعقيبي توكي ها از نظر عملكرد خواندن تفاوت معنيموضوع كه بين كدام گروه

  دهد.كي را در رابطه با توانايي تركيب حروف نشان مينتايج آزمون تعقيبي تو 9استفاده شد. جدول 

  نتايج آزمون تعقيبي توكي در رابطه با توانايي تركيب حروف. 9جدول 

  گروه
آموزش فنو 

 گراف

  بدون آموزش مركز اختالل

   0  آموزش فنوگراف
 12/35  مركز اختالل

* 0  
 8/59  كنترل

*
 -3/76 

* 0 

)، عملكرد گروهي 5ها (جدول با توجه به جدول ميانگين و 9مطابق با نتايج موجود در جدول 
داري بهتر از دو گروه ديگر بود. به كه به روش فنوگرافيكس آموزش ديده بودند، به طور معني

عبارت ديگر اين روش آموزش در مقايسه با گروه كنترل يا آموزش ارائه شده در مركز اختالل، 
ايي تركيب حروف داشت. عالوه براين ميزان كارآمدي ي بهبود تواناثربخشي بيشتري در زمينه

ي دوم گروه بدون آموزش باالتر از گروه مراجعه كننده به مركز اختالل بود. بنابراين فرضيه
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  پژوهش مورد تأييد قرار گرفت.
روش آموزشي فنوگرافيكس، ميزان توانايي ي سوم مبني بر اينكه به منظور بررسي فرضيه

دهد، نيز با توجه به نقض وان در تجزيه حروف در كلمه را افزايش ميان نارساخآموزدانش
بر روي مقادير  1از تحليل كوواريانس ناپارمتريك (آزمون كروسكال واليسها، مفروضه
ها ي گروهنتايج اين تحليل را كه به منظور مقايسه 10ي غير استاندارد) استفاده شد. جدول باقيمانده

ي حروف در يكس، مركز اختالل و گروه كنترل ) از نظر توانايي تجزيه(آموزش با روش فنوگراف
دهد. دليل استفاده از آزمون كروسكال واليس، مرزي بودن كلمه انجام شده است را نشان مي

  داري و نياز به احتياط بيشتر در انتخاب روش آماري بود. سطوح معني

  ي غير استاندارد دو گروهر باقيماندهنتايج آزمون كروسكال واليس بر روي مقادي .10جدول 

  Mean Rank Chi-Square  DF  P  گروه

50/13  آموزش به روش فنوگرافيكس  
14/5  1 02/0  

50/7  مركز اختالل  

Mean Rankها، = ميانگين رتبهChi-Squareدو، = مقدار خيDFي آزادي، = درجهPسطح معناداري =  

دو گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس و ، بين 10مطابق با نتايج موجود در جدول 
داري وجود آموزش ديده در مركز اختالل، از نظر توانايي تجزيه حروف در كلمات تفاوت معني

آزمون تركيب (نمرات پس 5هاي موجود در جدول ها و نيز ميانگيندارد. بررسي ميانگين رتبه
گرافيكس در اين زمينه ميانگين كلمه) حاكي از آن بود كه گروه آموزش ديده به روش فنو

ي غير نتايج آزمون كروسكال واليس بر روي مقادير باقيمانده 10اند. جدول باالتري كسب كرده
  دهد.استاندارد دو گروه (گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس و گروه كنترل) را نشان مي

                                                                                                                            
1. Kruskal-Wallis  
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  ي غير استاندارد دو گروههنتايج آزمون كروسكال واليس بر روي مقادير باقيماند .11جدول 

  Mean Rank Chi-Square  DF  P  گروه

7/10  گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس  
02/0  1 88/0  

30/10  گروه كنترل  

، بين دو گروه آموزش ديده به روش فنوگرافيكس و گروه 11مطابق با نتايج موجود در جدول 
نتايج  12داري وجود ندارد. جدول اوت معنيكنترل، از نظر توانايي تجزيه حروف در كلمات تف

ي غير استاندارد دو گروه (گروه آموزش ديده آزمون كروسكال واليس بر روي مقادير باقيمانده
  دهد.در مركز اختالل و گروه كنترل) را نشان مي

  ي غير استاندارد دو گروهنتايج آزمون كروسكال واليس بر روي مقادير باقيمانده .12جدول 

  Mean Rank Chi-Square  DF  P  هگرو

9/7  مركز اختالل  
86/3  1 05/0  

10/13  گروه كنترل  

، بين دو گروه آموزش ديده در مركز اختالل و گروه كنترل، 12مطابق با نتايج موجود در جدول 
ها و نيز داري وجود دارد. بررسي ميانگين رتبهاز نظر توانايي تجزيه حروف در كلمات تفاوت معني

آزمون تركيب كلمه) حاكي از آن بود كه گروه بدون (نمرات پس 5هاي موجود در جدول انگينمي
اند. آموزش در مقايسه با گروه آموزش ديده در مركز اختالل ميانگين باالتري كسب كرده

دهد كه آموزش به روش فنوگرافيكس در مقايسه با آموزش در هاي فوق در مجموع نشان ميتحليل
  است. داري ايجاد نكردهل مؤثرتر است اما در مقايسه با گروه كنترل تفاوت معنيمركز اختال

روش آموزشي فنوگرافيكس، ي چهارم پژوهش در زمينه اثربخشي به منظور بررسي فرضيه
از تحليل  ها،ان نارساخوان در دانش الفبا، نيز با توجه به نقض مفروضهآموزدانشميزان توانايي 

ي غير استاندارد) استفاده شد. تريك (تحليل واريانس بر روي مقادير باقيماندهكوواريانس ناپارم
ها (آموزش با روش فنوگرافيكس، مركز ي گروهنتايج اين تحليل را كه به منظور مقايسه 13جدول 

  دهد.اختالل و گروه كنترل) از نظر دانش الفبا انجام شده است را نشان مي
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 ها از نظر دانش الفباي گروهپارامتريك براي مقايسهتحليل كوواريانس نا .13جدول 

 SS DF MS F P  2η  منبع واريانس

86/279  بين گروهي  2 93/139  99/1  16/0  13/0  

10/1901  خطا  27 41/70     

96/2180  كل  29     

ها از نظر توانايي تشخيص جايگاه صداي حروف، ، بين گروه13مطابق با نتايج موجود در جدول 
  گيرد.ي چهارم پژوهش مورد تأييد قرار نميداري وجود ندارد. بنابراين فرضيهمعنيتفاوت 

ي پنجم پژوهش در زمينه اثربخشي روش آموزشي فنوگرافيكس بر توانايي تشخيص فرضيه
تحليل كوواريانس ناپارمتريك ان نارساخوان، نيز از روش آموزدانشجايگاه صدا در كلمه در 

نتايج تحليل  14جدول . شدبررسي ي غير استاندارد) مقادير باقيمانده (تحليل واريانس بر روي
ي غير استاندارد) كه به منظور كوواريانس ناپارامتريك (تحليل واريانس بر روي مقادير باقيمانده

ها (آموزش با روش فنوگرافيكس، مركز اختالل و گروه كنترل) از نظر توانايي ي گروهمقايسه
  دهد.انجام شده است را نشان ميتشخيص جايگاه صدا 

 ها از نظر شناخت جايگاه صدا در كلمهي گروهتحليل كوواريانس ناپارامتريك براي مقايسه .14جدول 

 SS DF MS F P  2η  منبع واريانس

 61/0 0001/0 99/20 07/435 2 14/870  بين گروهي

    73/20 27 62/559  خطا

     29 75/1429  كل

شود، حداقل بين دو گروه از نظر جايگاه صدا در كلمه، مشاهده مي 14ول همانگونه كه در جد
داري وجود دارد. بررسي مجذور تفكيكي اتا حاكي از آن است كه متغير مستقل تفاوت معني

  كند.ان نارساخوان را تبيين ميآموزدانشدرصد از واريانس جايگاه صدا در كلمه  61ها) (گروه
ها از نظر جايگاه صدا در كلمه شدن اين موضوع كه بين كدام گروهدر ادامه به منظور مشخص 

نتايج آزمون تعقيبي  15داري وجود دارد، از آزمون دانت سي استفاده شد. جدول تفاوت معني
  دهد.دانت سي را در رابطه با جايگاه صدا در كلمه نشان مي
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  در كلمه نتايج آزمون تعقيبي دانت سي در رابطه با جايگاه صدا .15جدول 

  گروه كنترل مركز اختالل آموزش فنو گرافيكس  گروه

     0  آموزش فنوگراف
 12/67  مركز اختالل

* 0    
 9/51  گروه كنترل

* 17/3- 0  
  

آزمون جدول ها (بخش پسو با توجه به جدول ميانگين 15مطابق با نتايج موجود در جدول 
داري بهتر از دو بودند، به طور معني)، عملكرد گروهي كه به روش فنوگرافيكس آموزش ديده 1

گروه ديگر بود. به عبارت ديگر اين روش آموزش در مقايسه با گروه كنترل يا آموزش ارائه شده 
داري در مركز اختالل، اثربخشي بيشتري داشت. ميزان كارآمدي گروه بدون آموزش تفاوت معني

ي پنجم پژوهش اشت. بنابراين فرضيهبا ميزان كارآمدي گروه مراجعه كننده به مركز اختالل ند
  مورد تأييد قرار گرفت.

تأثيرات روش آموزشي فنوگرافيكس در ي ششم پژوهش مبني بر اينكه به منظور بررسي فرضيه
ماه از درمان پايدار  4ان نارساخوان، بر ميزان كارآمدي خواندن، پس از گذشت آموزدانش

آزمون عملكرد خواندن ته استفاده گرديد و نمرات پيشهاي وابس، از آزمون تي براي نمونهماندمي
با نمرات عملكرد خواندن كه چهارماه پس از اجراي مداخله گردآوري شده بود، مورد مقايسه 

  دهد.نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي 16قرار گرفت. جدول 

شي فنوگرافيكس پس از نتايج آزمون تي وابسته براي بررسي پايداري تأثيرات روش آموز .16جدول 

  ماه 4گذشت 

-  x̅  SD  N  T  DF  P  

 10 8/94 65/68  آزمون عملكرد خواندننمرات پيش
36/5- 9 0001/0 

 10 4/70 24/85  نمرات عملكرد خواندن پس از چهار ماه

x̅  ،ميانگين =SD  ،انحراف استاندارد =N ها، = تعداد آزمودنيT ،مقدار تي =DF ي آزادي،= درجهP = داريسطح معني  
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، نمـرات عملكـرد خوانـدن پـس از چهـار مـاه، بـه طـور         16مطابق بـا نتـايج موجـود در جـدول     
ي ششـم پـژوهش   آزمون عملكـرد خوانـدن اسـت. بنـابراين فرضـيه     داري باالتر از نمرات پيشمعني

    گيرد.مورد تأييد قرار مي

  گيريبحث و نتيجه
 انآموزدانشرافيكس بر مهارت خواندن روش فنوگاثربخشي  هدف از اين پژوهش بررسي

هاي پژوهش مداخله فنوگرافيكس باعث بهبود نمره كل بود. با توجه به يافته مبتال به نارساخواني
)  1996ان نارساخوان شد. اين نتايج با پژوهش مك گينز و همكاران (آموزدانشخواندن 

، روش 1995و  1993سال هاي  بر اساس آزمايش هاي باليني در فلوريدا بينهمخواني دارد. 
فنوگرافيكس به عنواني روش درماني كه داراي موفقيت صددرصد است، معرفي شد (مك گينز و 

آموزش آگاهي واژي مانند  هايشيوه ياثربخش روزافزونيدر تحقيقات بعالوه،  ).1998مك گينز، 
ن محققان در زمينه تريفنوگرافيكس در درمان كودكان نارساخوان نشان داده شده است. معروف

گينز و ) و مك گينز، مك1978)، برادلي و برايانت (1971( 1خواندن از جمله، روزنر و سيمون
 .دانندزبان مي 3ناتواني در سطح  آگاهي واجي  ) دليل ضعف در مهارت خواندن را5919( 2هيودنو

نارساخوان مورد كودك  15) اثر آموزش فنو گرافيكس را بر روي 1998اي دون كن (در مطالعه
سال بودند كه در كالس پنجم درس  11تا  10بررسي قرار داد. گروه مطالعه وي داراي رنج سني 

مي خواندند و سطح خواندن در آنها بسيار ضعيف بود. اين گروه شيوه آموزش را سه بار در هفته 
تجزيه و  به مدت دو ماه دريافت كردند. نتايج اين پژوهش پيشرفت در چهار مهارت تركيب،

اي فنوگرافيكس ) در زمينه اثر مداخله2007( 4شناسايي حروف را نشان داد. نتايج پژوهش استيسي
دهد كه آموزش فنوگرافيكس به بهبود آگاهي واجي، سال نشان مي 17- 11 آموزدانش 16بر 

                                                                                                                            
1.  Rosner& Simon 
2. McGuinness, D., McGuinness, C., & Donohue  
3.  Coding  -Awarness 
4.  Stacy 
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ك كود 16) 2010( 1اي ديگر كيرمزيانجامد. در مطالعهتركيب، تجريه و دانش كلي خواندن مي
هفته قرار دادند. آزمون  8سال، را تحت آموزش فنو گرافيكس به مدت  17تا  6نارسا خوان 

نتايج پژوهش نشان داد كه كودكان  خواندن قبل و بعد از مداخله بر روي آنها انجام شد.
 در عملكرد خواندن پيشرفت نمودند. ،قرار گرفتند آموزش فنوگرافيكسنارساخواني كه تحت 

دهد، روش خواندن هاي اين پژوهش و نتايج ساير تحقيقات نشان ميافتههمانگونه كه ي
بخشد. با توجه به ان مبتال به نارساخواني را بهبود ميآموزدانشفنوگرافيكس عملكرد خواندن 

ان، ضعف در چهار مهارت پايه خواندن آموزدانشاينكه يكي از مهمترين علل نارساخواني در 
توان اثربخشي ا در كلمه و شناخت الفبا) است، بر همين اساس مي(تركيب، تجزيه، جايگاه صد

فنوگرافيكس را تبيين نمود. ضعف اكثر كودكان نارساخوان در اين چهار مهارت پايه، به ويژه 
پردازد و با تمرين هاي ها ميجايگاه صدا در كلمه است. روش فنوگرافيكس به تقويت اين مهارت

 آموزدانشآموزد. به مي آموزدانشزيه و تركيب حروف را به ويژه جايگاه صدا در كلمه، تج
آموزد كه يك كلمه از چند هجا درست شده است، اولين و يا آخرين آواي آن چيست؟ روش مي

دهد تا بتواند تناظر واج نويسه را درك كند و در حقيقت آگاهي فنوگرافيكس به كودك ياد مي
همچنين بر اساس نتايج را به كودك مي آموزد.  واجي را كه كليد موفقيت در خواندن است

ماه از دوره  4پژوهش حاضر، اين شيوه آموزشي، سبب پايداري اثرات آموزش پس از گذشت 
  آموزشي در گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه شد.

دهد كه عملكرد گروهي كه به روش فنوگرافيكس آموزش همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي
يكي از كارهاي  داري بهتر از گروه كنترل بود.از نظر تركيب حروف به طور معنيديده بودند، 

اي، تركيب كردن حروف يا هاي گفتاري و زباني در مورد كودكان مدرسهكالسي و ارزيابي
صداهاست. در واقع در روش فنوگرافيكس، اجزاي سازنده كلمات مثالً صداهاي يك كلمه مثل 

                                                                                                                            
1.  Kirmizi 
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شود كه آنها را با هم تركيب كند و ودك عرضه و از او درخواست ميا ) به ك -ر - ا –سارا (س 
كلمه هدف را بر زبان بياورد. توانايي در انجام اين تكاليف با پيشرفت خواندن همبستگي دارد و نيز 

؛ پرفتي، بك، بل و 1984، 1بين خوبي براي عملكرد خواندن كودك است (فاكس و راوثپيش
دهد كه كاربرد شيوه فنوگرافيكس سبب افزايش حاضر نشان مي ). نتايج پژوهش1987، 2اگسه

شود و اين توانايي در در تركيب صداها و در نتيجه خواندن صحيح كلمه مي آموزدانشتوانايي 
اند، نسبت به دو گروه ديگر، تفاوت معني داري را نشان گروهي كه آموزش فنوگرافيكس ديده

ررسي علل نارساخواني، نارسايي در پردازش واحدهاي صدا هاي اخير در بپژوهشدهد. همچنين مي
روش فنوگرافيكس،  ).2003، 3و دان (كراننبرگر اند نماد را مورد توجه قرارداده -و روابط صدا

آموزد آموزد، به كودك ميتوانايي رديابي بصري از رأست به چپ (در فارسي) را به كودك مي
ها را در نوشتن و صحبت كردن به خوبي تركيب و اين كه كلمات نوشته شده را بخش كند و صدا

تركيب واج ها با تلفظ  آموزدانشتركيب را از راست به چپ انجام دهد. در جلسه اول آموزش، به 
صداي مربوط به آن آموزش داده شد و در جلسات ديگر همراه با آموزش جديد، تركيب نيز تكرار 

شود و همراه اه با خواندن و نوشتن آموزش داده ميو تمرين شد. در اين روش تركيب صداها همر
بودن خواندن و نوشتن با آموزش تركيب واج در كلمه بسيار مؤثرتر  و مفيدتر است. زيرا كودكاني 

آورند، در  هاي ابتدايي در تكاليفي نظير تركيب صدا در كلمات، امتياز پاييني به دست ميكه در پايه
). بنابراين بايد گفت روش 1992، 4اييني كسب مي كنند (كرنوالنمره كل خواندن نيز امتياز پ

هاي ان، توجه زيادي دارد و تركيب را يكي از مهارتآموزدانشفنوگرافيكس به آموزش تركيب به 
  ).1998(مك گينز،  داندضروري و اصلي خواندن مي

تجزيه حروف نتايج پژوهش در زمينه اثربخشي روش آموزشي فنوگرافيكس بر ميزان توانايي 
دهد كه آموزش به روش فنوگرافيكس در مقايسه با آموزش ان نارساخوان، نشان ميآموزدانشدر 
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) همخواني دارد، آنها 2006( 1و موالن  در مركز اختالل مؤثرتر است. اين نتايج با يافته هاي رايت
وگرافيكس آموزش ماه، فن 8سال، به مدت  11تا  9، در رده سني آموزدانش 10در تحقيق خود به 

دادند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه كودكان نارساخواني كه تحت آموزش فنوگرافيكس قرار 
هاي تجزيه واجي و عملكرد خواندن پيشرفت نمودند. در پژوهش دياس و گرفتند، در مهارت

پژوهش ان نارساخوان تحت آموزش فنوگرافيكس قرار گرفتند. اين آموزدانش) نيز 2002( 2جونيپر
هاي مختلف آموزشي از جمله فنوگرافيكس انجام در يكي از مدارس بريستون، با اجراي روش

اني آموزدانشاني كه فنوگرافيكس را دريافت كردند، نسبت به آموزدانششد. نتايج نشان داد كه 
 كه با روشهاي ديگر آموزش ديده بودند، پيشرفت بهتري داشتند و در سال بعد نيازي به آموزش

) نقش آگاهي صرفي، 2003( 3هولم و جبراني نداشتند. همچنين كارول، اسنولينگ، استيونسن
تجزيه در يادگيري لغات و مهارت در خواندن را در كودكان پايه دوم، چهارم و ششم ابتدايي 
بررسي نمودند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه آگاهي تكواژي و توانايي تجزيه واجي به طور 

يابد. در تبيين چگونگي اثربخشي آموزش ان رشد ميآموزدانشبا تجربيات زباني تدريجي و 
بايد بتواند حروف الفبا  آموزدانشفنوگرافيكس بر مهارت تجزيه بايد گفت براي شروع خواندن، 

ها و ها به بخشتشخيص دهد كه كلمه آموزدانشاين است كه  را به كار ببرد و اين امر نيازمند
شود و بداند كه حروف الفبا شكل صدايي است كه در صحبت كردن شنيده يه ميصداهايي تجز

ان نارساخوان، عدم تشخيص واحدهاي صوتي در آموزدانششود. در حقيقت يكي از مشكالت مي
آموزد. اين آموزش از جلسه اين مهارت را مي آموزدانشكلمه است كه در روش فنوگرافيكس 

آموزد كه يك كلمه از اجزاي مي آموزدانششود و وع مياول همراه با آموزش تركيب شر
شنود. زماني كه تري تشكيل شده و اين اجزا در حقيقت تصوير صداهايي است كه ميكوچك
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كودك در اين مهارت پيشرفت كرد، خواندن او هم پيشرفت خواهد كرد، چون جايگاه هر حرف 
  دهد. كند، تشخيص ميرا با صدايي كه توليد مي

ورد اثر روش فنوگرافيكس بر توانايي تشخيص جايگاه صدا، نتايج نشان داد عملكرد در م
داري بهتر از گروه كنترل بود. گروهي كه به روش فنوگرافيكس آموزش ديده بودند، به طور معني

به عبارت ديگر اين روش آموزش در مقايسه با گروه كنترل اثربخشي بيشتري داشت. در تبيين اين 
هاي خواندن و نوشتن آگاهي و تمرينات صريح درباره جايگاه صدا براي مهارتگفت،  يافته بايد
هاي آوايي را در شود كه شباهتآموزش داده مي آموزدانشها به اند. در اين تمرينضروري
كيف، ليف، پيف و ..... درك كند يا بتواند تفاوت آوايي در ميان كلماتي چون مانند  كلماتي

را بياموزد و درك كند. در هنگام آموزش جايگاه صدا، تجزيه و تركيب نيز كيف، كبك، ليف 
درك كند كه چگونه صداهاي آموخته شده را در كنار  آموزدانششود تا آموزش داده مي

يكديگر قرار دهد و كلمه بسازد يا صداها را جدا كند و تجزيه نمايد. در اين روش، همزمان نوشتن 
اي آموخته شده به صورت چاپي ديده شود و شكل آنها آموخته شود. شود تا صداههم انجام مي

صدا براي  –بايد گفت، تركيب كردن آموزش جايگاه صدا در كلمه با آموزش حروف
سوادآموزي كودكان فوايد بيشتري دارد تا ارايه آموزش جايگاه صدا به تنهايي (انجمن ملي 

سه مهارت جايگاه صدا، تجزيه و تركيب  ). بر همين اساس روش فنوگرافيكس هر1،2008خواندن
دهد و بدين ترتيب منجر به تقويت مهارت خواندن را همراه با خواندن و نوشتن آموزش مي

هاي صدا در كلمه و تلفظ صدا، كودك را از شود. در اين آموزش، با حركت همزمان پازلمي
ي و هجايي كلمه، يعني دانستن شود. آگاهي و دانستن ساختمان آوايجايگاه صدا در كلمه آگاه مي

اينكه يك كلمه از چند هجا تشكيل شده و دانستن آواي ابتدايي و انتهايي كلمه تأثير بسيار زيادي 
) آگاهي از جايگاه صدا در كلمه 241ص  1997( 2در پيشرفت خواندن دارد. برنان و ايرسون

) آن را 2ص  1990وامي (و بريانت و گاس »حساسيت به صداي زبان شفاهي«(واژشناختي ) را 
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همراه با  آموزدانشكنند. بنابراين زمانيكه آموزش جايگاه صدا به تعريف مي »آگاهي از صدا«
گيرد. در تر انجام ميخواندن متني كوتاه با همان كلمات آموزشي باشد، يادگيري خواندن سريع

واجي بر پيشرفت مهارت ) تأثير آموزش مستقيم آگاهي 2012همين راستا، پيرزادي و همكاران (
ان مبتال به اختالل خواندن را  بر روي سه پسر با اختالل خواندن در پاية دوم آموزدانشخواندن 

ابتدايي مطالعه كردند. نتايج مداخله و پيگيري آنها نشان داد كه آموزش مستقيم آگاهي واجي بر 
ادگيري در طول زمان پايدار پيشرفت مهارت خواندن هر سه آزمودني تأثير مثبت داشته و اين ي

مانده است. نقش تكواژهاي صرفي در درك خواندن كودكان اسپانيايي زبان كه در حال يادگيري 
زبان انگليسي نيز بودند، مورد مطالعه قرار گرفت، ماحصل اين پژوهش چنين بود كه اگر تاثير 

بسيار قوي بين آگاهي  خزانه واژگاني و آگاهي واج شناختي مورد كنترل قرار بگيرد، ارتباط
. در )2008، 1و ليساكس صرفي و درك خواندن تا قبل از مقطع راهنمايي وجود دارد (كيفر

هاي آموزشي فنوگرافيكس نه تنها سبب مجموع نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه شيوه
يداري ان نارساخوان شده است، بلكه اين شيوه موجب پاآموزدانشافزايش كارآمدي خواندن در 
 ماه از دوره آموزشي در اين گروه از كودكان گرديده است. 4اثرات آموزش پس از گذشت 

روش آموزشي كارگيري هاي پژوهش حاضر، بهشايان ذكر است كه براساس يافته
تواند به عنوان يك روش آموزشي مؤثر در نظر گرفته شود در جهت افزايش فنوگرافيكس مي

گاهي واژي كه همان توانايي تشخيص جايگاه صدا در كلمه و عملكرد خواندن و توانايي آ
پژوهش حاضر به عنوان يكي از عناصر اساسي و ضروري در خواندن است. بنابراين بايد گفت، 

يك تحقيق تجربي در نوع خود در ايران منحصر به فرد است و اهميت آن نه تنها به دليل ذكر 
هاي جديد آموزشي ات آتي در زمينه كاربرد شيوهشده، بلكه به عنوان نقطه عطفي براي تحقيق

در در نظر گرفته شود. ان نارساخوان ايراني آموزدانشخواندن در باالبردن عملكرد خواندن 
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شود، اثر تلفيق روش هاي موجود در مراكز اختالل با روش فنو تحقيقات بعدي پيشنهاد مي
همچنين بررسي  ورد بررسي قرار گيرد.ان نارساخوان مآموزدانشگرافيكس بر كارآمدي خواندن 

كاربرد تلفيق روش فرنالد و فنوگرافيكس با روش ديويس به تنهايي، بر كارآمدي خواندن 
  شود.ان نارساخوان، به محققان بعدي توصيه ميآموزدانش
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The effectiveness of Phono-Graphix method on reading 
performance of dyslexic students in elementary schools 

Z. Vafa1 & F.S. Hoseini2 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of phono-
Graphix method on reading performance of dyslexia elementary school 
students. The present study was carried out using a pre-test and post-test and 
follow-up phase with an equivalent control group. Statistical population 
included 30 dyslexic students who had referred to Boshehr's LD center. 
Using random sampling, 30 children were selected as the final sample and 
were randomly divided into two experimental and control groups (10 
students to phono graphix method, 10 students to LD center method and 10 
students to control group). After the intervention, the post-test was used in 
each group and the follow-up test was conducted 4 months after the end of 
intervention in phono-graphix group. Data was analyzed using non-
parametric ANCOVA analysis (analysis of variance on the remaining values 
of non-standard). The results showed that phono-graphix intervention 
method increases the ability of phonemic awareness (the sound of the word) 
and the skills of segmentation and blending. This training method stabilized 
the effects of treatment (after four months), that show the effect of this 
method was instable. Based on the results of this study, we can use the 
phenographic training method to help dyslexic children in elementary 
schools. 

Key words: Phono-Graphix, Dyslexic, Learning disorders, Elementary school student, 
Reading performance. 
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